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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 106, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Revoga atos norma�vos do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão para
cumprimento do disposto no Decreto nº
10.139, de 28 de novembro de 2019.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021, considerando o processo nº 23282.015148/2021-68,

 

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



22/11/21, 08:46 SEI/UNILAB - 0367011 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=418731&infra_sist… 2/4

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 dezembro de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367011 e
o código CRC 5734EF68.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 106, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Vagas para processos sele�vos:

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO Nº DO PROCESSO

Resolução 3 CONSEPE    11 de abril 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.

 23282.005138/2021-14

Resolução 27 CONSEPE   19 de agosto de 2020 Aprova, ad referendum do
Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão, o número e a
composição de vagas a
serem ofertadas no curso de
Mestrado em Antropologia
do Programa Associado de
Pós-Graduação em
Antropologia UFC/UNILAB
para o ingresso de
estudantes no semestre
2020.2

 23282.005700/2021-18

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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Calendário Acadêmico:

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO Nº DO PROCESSO

Resolução 3 CONSEPE 17 de janeiro de 2020

Aprova, ad referendum do
Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão, o calendário da
Especialização em Gestão em
Saúde EaD da Universidade
da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira -
Unilab, oferta 2020.1 para
polo associado de Araca�.

23282.006952/2021-56

 

Matérias de Pesquisa e Pós-Graduação:

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO Nº DO PROCESSO

Resolução 6 CONSEPE 18 de junho de 2019

Aprova a criação do curso, o
Projeto Pedagógico e o
Regimento Interno do
Programa de Pós-graduação
stricto sensu, Mestrado
Acadêmico em História da
África Contemporânea,
vinculado ao Ins�tuto de
Humanidades e Letras do
Campus dos Malês, que se
realizará em formato de
associação entre a
Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira – Unilab e a
Universidade do Estado da
Bahia – Uneb.

23282.006510/2021-18

Resolução 18 CONSUNI 5 de abril de 2019 Aprova, ad referendum do
Conselho Universitário, a
criação do curso, o Projeto
Polí�co-Pedagógico e o
Regimento Interno do
Programa de Pós-graduação
stricto sensu do Mestrado
Acadêmico em Educação das
Relações Étnico-Raciais –
Brasil/África do Ins�tuto de
Humanidades (IH) da
Universidade da Integração

23282.010401/2021-97
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Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab).

Referência: Processo nº 23282.015148/2021-68 SEI nº 0367011
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 107, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Aprova o Regimento Interno do Colegiado
do Curso de Engenharia de Computação do
Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável (IEDS) da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021, considerando o processo nº 23282.004744/2021-12,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Colegiado do Curso de Engenharia de Computação
do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, na forma do anexo, parte integrante desta
Resolução.

 

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

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367036 e
o código CRC 040D8B75.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 107, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO DO INSTITUTO DE
ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS)

 

CAPÍTULO I

DO COLEGIADO E DOS SEUS OBJETIVOS

 

Art. 1º A coordenação didá�ca do curso de Engenharia de Computação é exercida por um
Colegiado de Curso, com as seguintes atribuições:

 

I - orientar e coordenar as a�vidades do curso, de acordo com as normas per�nentes,
aprovadas nos órgãos de deliberação superior;

 

II - promover a avaliação do curso, em ar�culação com os obje�vos e critérios
ins�tucionais;

 

III - desenvolver ações integradoras entre as demais unidades responsáveis por
componentes curriculares do curso, de forma a garan�r os princípios e finalidade da Universidade;

 

IV - elaborar e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso;

 

V - elaborar e aprovar o Plano Anual das A�vidades do curso;

 

VI - aprovar bancas de defesa de monografias, dissertações e teses, quando couber;

 

VII - aprovar programas dos componentes curriculares do curso;

 

VIII - promover a ar�culação e a compa�bilização das a�vidades e planos de trabalhos
acadêmicos do curso;

 

IX - propor e aprovar, em primeira instância, alterações no currículo do curso, bem como a
criação e a ex�nção de componentes curriculares;

 

X - avaliar as a�vidades de ensino ministradas nos componentes curriculares do curso;

 

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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XI - encaminhar à Direção da Unidade Acadêmica solicitação de providências que
viabilizem o seu pleno funcionamento;

 

XII - planejar a oferta de componentes curriculares;

 

XIII - decidir sobre procedimentos referentes à matrícula, à reopção, à dispensa e à
inclusão de a�vidades acadêmicas curriculares, à transferência, à con�nuidade e ao aproveitamento de
estudos, obtenção de novo �tulo, e outras formas de ingresso, bem como ao trancamento de matrícula,
obedecida a legislação per�nente;

 

XIV - deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de alunos referentes às suas
vidas acadêmicas.

 

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 2º O Colegiado do curso de Engenharia de Computação terá um Coordenador e um
Vice-Coordenador, eleitos pelo órgão, por maioria absoluta de votos, com mandato de 2 (dois) anos,
permi�da a recondução.

 

§ 1º Cabe ao Coordenador presidir o Colegiado de curso e atuar como principal autoridade
execu�va do órgão, com responsabilidade pela inicia�va nas diversas matérias de competência deste.

 

§ 2º Nas faltas ou impedimentos eventuais do Coordenador, suas atribuições serão
exercidas pelo Vice-Coordenador e este será, automa�camente, subs�tuído pelo decano do Colegiado,
procedendo-se a nova eleição em caso de vacância da Coordenadoria ou da Vice-Coordenadoria.

 

Art. 3º A composição do Colegiado do Curso de Engenharia de Computação é formada por:

 

I - Coordenador e Vice-Coordenador;

 

II - 20% (vinte por cento) dos docentes que ministram aulas no Curso de Engenharia de
Computação e estão lotados no Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS) ou
Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD), eleitos por seus pares, tendo no mínimo 1 (um) representante
de cada área do conhecimento que integra o currículo do curso, definidas como segue:

 

a) Área de Hardware;

 

b) Área de So�ware; e

 

c) Área de Matemá�ca, Física e Química para Engenharia.
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III - Representantes discentes eleitos por seus pares, na proporção de até 30% dos
membros do Colegiado.

 

§ 1º O mandato do(a) coordenador(a) do curso será vinculado ao exercício da função.

 

§ 2º O mandato dos representantes docentes das áreas será de 1 (um) ano com
possibilidade de renovação por mais 1 (um) ano.

 

§ 3º Caso o quan�ta�vo de docentes �tulares eleitos pelas áreas do conhecimento não
totalizarem 20% (vinte por cento) dos docentes que ministram aulas no Curso de Engenharia de
Computação e estão lotados no IEDS, será realizada votação em reunião do colegiado para a escolha dos
membros faltantes, e seus respec�vos suplentes, das áreas do conhecimento, com mandato de 1 (um)
ano com possibilidade de renovação por mais 1 (um) ano.

 

§ 4º O mandato do representante discente será de 1 (um) ano com possibilidade de
renovação por mais 1 (um) ano.

 

Art. 4º O docente eleito para o Colegiado do Curso de Engenharia de Computação não
poderá fazer parte de outro colegiado de curso do IEDS, mesmo que ministre aulas em disciplinas de
outros cursos.

 

CAPÍTULO III

DA COORDENAÇÃO

 

Art. 5º Compete ao Coordenador de Colegiado do Curso de Engenharia de Computação:

 

I - administrar e representar o Colegiado de Curso;

 

II - cumprir e fazer cumprir os instrumentos legais da Unilab, as deliberações dos
Conselhos Superiores e os Regimentos Internos dos Órgãos da Universidade;

 

III - receber e encaminhar ao Conselho do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento
Sustentável (CIEDS), devidamente instruídos, os recursos interpostos contra as decisões do Colegiado;

 

IV - colocar em julgamento os pedidos de reconsideração contra decisões emi�das pelo
próprio Colegiado;

 

V - dar cumprimento às deliberações do Colegiado;

 

VI - coordenar e supervisionar o desenvolvimento das a�vidades didá�co-pedagógicas do
curso;
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VII - organizar a oferta de disciplinas a cada período le�vo, solicitando às áreas de
conhecimento a indicação dos docentes;

 

VIII - coordenar e acompanhar as a�vidades de colação de grau;

 

IX - manter atualizados os registros e a documentação inerentes ao curso de Engenharia de
Computação e suas a�vidades;

 

X - propor e encaminhar os horários de aulas do curso de Engenharia de Computação para
consolidação pelo Diretor do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável;

 

XI - acompanhar o período mínimo e máximo da integralização curricular dos alunos em
curso;

 

XII - organizar e processar a matrícula e os ajustes, conjuntamente com a Coordenação de
Registro e Controle Acadêmico (CRCA);

 

XIII - convocar e presidir as reuniões do Colegiado; e

 

XIV - exercer o direito de voto, inclusive o de qualidade, nos casos de empate.

 

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO

Seção I

Da Eleição

 

Art. 6º O Coordenador e o Vice-Coordenador do curso de Engenharia de Computação
serão responsáveis pela condução do processo eleitoral dos membros docentes que comporão o
Colegiado. O processo de eleição dos representantes docentes se dará da seguinte forma:

 

I - os docentes de cada área do conhecimento elegerão 1 (um) representante �tular com
seu respec�vo suplente;

 

II - as votações dos membros �tular e suplente serão realizadas de forma independente,
primeiramente escolhendo-se o �tular, e em seguida o membro suplente;

 

III - no caso do item anterior, realiza-se primeiramente uma votação única para
preenchimento das vagas remanescentes de membros �tulares, e em seguida uma votação única para
preenchimento das correspondentes suplências; e

 

IV - também no caso do item III, o preenchimento das vagas remanescentes de membros
�tulares se dará na ordem decrescente da quan�dade de votos recebidos.
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Art. 7º O processo de escolha dos representantes discentes do Colegiado ficará a cargo do
Centro Acadêmico do curso de Engenharia de Computação.

 

Art. 8º Caberá ao Coordenador do Curso de Engenharia de Computação encaminhar a ata
da reunião da categoria docente que elegeu os representantes docentes das áreas ao Conselho do
Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) para conhecimento.

 

Seção II

Das Reuniões

 

Art. 9º O Coordenador do Curso convocará reunião da categoria docente, anualmente,
para escolha dos representantes docentes das áreas.

 

Art. 10. O Colegiado do Curso de Engenharia de Computação reunir-se-á em caráter
ordinário mensalmente e, em caráter extraordinário, por convocação do Coordenador ou a requerimento
de ⅔ (dois terços) dos seus membros.

 

Art. 11. As reuniões serão realizadas com a presença da maioria absoluta de seus membros
(quórum mínimo).

 

Art. 12. Caberá ao membro docente �tular comunicar ao seu suplente sua eventual
impossibilidade de comparecimento à reunião do Colegiado.

 

§ 1º A jus�fica�va da ausência poderá ser encaminhada por escrito ao Coordenador, até 72
(setenta e duas) horas após a reunião.

 

§ 2º No caso de impossibilidade de comparecimento do membro �tular e do
comparecimento do suplente, não será considerada ausência sem jus�fica�va do membro efe�vo.

 

Art. 13. As deliberações do Colegiado serão tomadas por maioria simples dos seus
membros presentes.

 

§ 1º Entende-se por maioria simples o quan�ta�vo de 50% (cinquenta por cento) mais um
dos membros do Colegiado presentes à reunião.

 

Art. 14. A convocação para reunião será feita sempre por correio eletrônico no qual conste
a pauta da reunião.

 

Art. 15. Em qualquer caso, a convocação conterá a ordem do dia.

 

§ 1º No caso de reunião extraordinária, ou de urgência, a discussão se limitará à matéria
que ensejou a convocação.



22/11/21, 08:48 SEI/UNILAB - 0367036 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=418758&infra_sist… 7/9

 

§ 2º As reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas.

 

§ 3º Em caso de urgência, o Coordenador poderá reduzir para 24 (vinte e quatro) horas o
período mínimo de antecedência às convocações.

 

Art. 16. A Ata será lavrada e assinada pelos membros presentes à reunião em que for
aprovada.

 

Art. 17. Na Ata de cada reunião da plenária do Colegiado do Curso de Engenharia de
Computação constarão:

 

I - natureza, dia, hora e local da reunião;

 

II - nome do Coordenador, dos membros presentes e dos ausentes que jus�ficaram
impossibilidade de comparecimento;

 

III - expediente; e

 

IV - discussão da ordem do dia, declaração de votos e outros fatos.

 

Art. 18. As licenças e os afastamentos temporários de qualquer natureza e duração,
inclusive o período de férias do docente e a suspensão disciplinar, salvo no caso de haver recurso
administra�vo com pendência na decisão final, impedirão que os membros dos colegiados, nessa
condição, par�cipem das reuniões.

 

Parágrafo único. O quórum para realização de reuniões do colegiado será contabilizado a
par�r do quan�ta�vo de membros sem impedimentos legais de par�cipação.

 

Art. 19. O comparecimento dos membros do colegiado às reuniões será preferencial a
qualquer outra a�vidade administra�va, de ensino, pesquisa e extensão.

 

Seção III

Da Discussão e da Votação de Matéria

 

Art. 20. A matéria a ser subme�da ao Colegiado do Curso de Engenharia de Computação
deverá estar devidamente fundamentada e, se necessário, instruída com a documentação indispensável à
sua apreciação.

 

Art. 21. A qualquer membro do Colegiado é permi�do pedir adiamento da apreciação da
matéria constante da pauta e que não sa�sfaça às exigências previstas no ar�go anterior, bem como a
re�rada da pauta de qualquer assunto que não seja da competência do Colegiado.
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Parágrafo único. Somente será concedido 1 (um) adiamento, devendo o processo ser
apresentado na reunião seguinte para apreciação e deliberação, devidamente instruído.

 

Art. 22. O prazo para exame, emissão de parecer ou prestação de informações em
processos distribuídos pelo Coordenador do Colegiado do Curso de Engenharia de Computação é de 8
(oito) dias úteis, a contar da data do recebimento pelo relator, podendo ser prorrogado por igual período,
a pedido do relator, com fundamentação.

 

Art. 23. Nas votações, observar-se-ão as seguintes regras:

 

I - votação aberta, salvo quando for decidido em contrário pela plenária; e

 

II - qualquer membro poderá solicitar que seja consignado em Ata, expressamente, o seu
voto.

 

CAPÍTULO V

DO APOIO ADMINISTRATIVO

 

Art. 24. As a�vidades de apoio administra�vo serão desenvolvidas pela Secretaria do Curso
de Engenharia de Computação, com as seguintes atribuições:

 

I - secretariar as reuniões do Colegiado;

 

II - assis�r o Coordenador na elaboração da pauta das reuniões;

 

III - preparar e expedir convites para as reuniões;

 

IV - organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e processos do Colegiado,
inclusive currículos, programas e planos das disciplinas;

 

V - preparar expediente externo, encaminhando-o após a assinatura do Coordenador; e

 

VI - prestar informações ao corpo discente e docente nas questões de sua competência.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 25. Os casos omissos neste Regimento deverão ser encaminhados à apreciação do
Conselho do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (CIEDS).
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Referência: Processo nº 23282.004744/2021-12 SEI nº 0367036
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 108, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Aprova os procedimentos rela�vos à
Matrícula em Regime Especial, com
a�vidades acadêmicas domiciliares, para
alunos dos cursos de graduação e pós-
graduação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021, considerando o processo nº 23282.009599/2017-80,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar os procedimentos rela�vos à Matrícula em Regime Especial, com
a�vidades acadêmicas domiciliares, para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO

 

Art. 2º  O Regime Especial consis�rá em um sistema de estudo com a�vidades acadêmicas
à distância como compensação pela ausência do estudante às a�vidades le�vas no período de
recuperação de enfermidades amparadas por atestado médico com duração igual ou superior a 15
(quinze) dias e para as estudantes gestantes, pelo período de até 90 (noventa) dias consecu�vos.

           

Art. 3º  O acompanhamento acadêmico será feito pelo coordenador do curso e pelo
professor de cada componente curricular em que o aluno es�ver matriculado, o qual deverá atribuir
a�vidades e avaliações conforme a ementa da componente curricular.
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Parágrafo único. A concessão de matrícula em Regime Especial não poderá exceder o
período de 90 (noventa) dias consecu�vos.  As prorrogações estão condicionadas à reavaliação da
condição de saúde e à con�nuidade do processo pedagógico sem prejuízo ao aprendizado.

 

CAPÍTULO II

CONDIÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

 

Art. 4º  O(a) estudante requerente de matrícula em Regime Especial deverá comprovar,
pelos termos do art. 2º desta Resolução, uma das seguintes condições:

 

I - Estar acome�do por enfermidade �sica ou mental, de caráter temporário, incompa�vel
com a frequência às a�vidades acadêmicas presenciais;

 

II - Ser aluna gestante, anterior a 36ª (trigésima sexta) semana, com necessidade
comprovada de antecipação do afastamento, devido a condições adversas de saúde; e

 

III - Ser aluna gestante, a par�r da 36ª (trigésima sexta) semana de gestação ou puérpera
(após o nascimento).

 

Art. 5º  A solicitação de matrícula em Regime Especial deverá ocorrer no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados a par�r da data de emissão do atestado/relatório médico ou odontológico.

 

Art. 6º  A solicitação de matrícula em Regime Especial deverá ser feita pelo estudante ou
pelo seu representante junto à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), para unidades
acadêmicas do Ceará, ou junto ao Setor de Protocolo, para as unidades da Bahia.

 

CAPÍTULO III

DOCUMENTAÇÃO

 

Art. 7º  A solicitação de matrícula em regime especial consis�rá na apresentação de
documentos de iden�ficação do requerente e documentos comprobatórios da condição especial,
conforme especificações a seguir:

 

I - cópia do documento de iden�dade e/ou passaporte do estudante;

 

II - formulário de Solicitação de Regime Especial fornecido pela Coordenação de Registro e
Controle Acadêmico (Ceará) ou Setor de Protocolo (Bahia), devidamente preenchido, datado e assinado;

 

III - atestado ou relatório médico ou odontológico que comprove a condição de saúde;
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IV - cópia do cartão pré-natal contendo a iden�ficação da gestante e idade gestacional; ou
registro de acompanhamento médico contendo a idade gestacional; e

 

V - declaração de nascido vivo ou cer�dão de nascimento da criança.

 

Parágrafo único. Poderá haver indeferimento de processos que apresentarem
incompletude ou inconsistência documental.

 

Art. 8º  Serão considerados documentos comprobatórios válidos referentes ao
adoecimento:

 

I - atestado médico ou odontológico, contabilizando 15 (quinze) dias consecu�vos ou mais,
contendo CID (Código Internacional de Doenças), emi�do por médicos ou odontólogos registrados em
seus respec�vos conselhos de classe nacionais; e

 

II - relatório diagnós�co, contabilizando 15 (quinze) dias consecu�vos, ou mais, emi�do
por médicos ou odontólogos registrados em seus respec�vos conselhos de classe nacionais.

 

Parágrafo único. Para fins de análise documental complementar, podem ser inseridos
documentos/relatórios expedidos por outros profissionais não médicos que realizam acompanhamento
do estudante.

 

CAPÍTULO IV

ANÁLISE E PARECER

 

Art. 9º  A Divisão de Assistência à Saúde do Estudante agendará a perícia médica ou
odontológica e convocará o estudante ou o seu representante para apresentação dos documentos
médicos comprobatórios.

 

§ 1º O profissional médico e/ou odontólogo vinculado à Divisão de Assistência à Saúde do
Estudante da Unilab realizará a avaliação do estudante. 

 

§ 2º Nos casos em que o estudante es�ver impossibilitado de deslocar-se ao local de
atendimento, haverá a possibilidade de realização de perícia indireta, através de documentos, laudos e
exames complementares apresentados pelo representante.

 

Art. 10.  Após a emissão do laudo comprobatório do estado de saúde ou de gestação que
impeça a frequência às a�vidades acadêmicas presenciais, nos termos previstos no art. 4º desta
Resolução, a Divisão de Assistência à Saúde do Estudante da Unilab, encaminhará o processo à
Coordenação do Curso de origem do aluno. Caberá ao coordenador do curso analisar a possibilidade de
operacionalização pedagógica dos componentes curriculares do período le�vo solicitado.
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Art. 11.  A Coordenação do Curso, com base nos documentos anexados ao processo
recebido da Divisão de Assistência à Saúde do Estudante emi�rá um parecer de caráter decisório,
informando quais componentes curriculares do período le�vo solicitado poderão ser cumpridas em
Regime Especial sem prejuízo ao processo pedagógico de aprendizado.

 

§ 1º A solicitação de Matrícula em Regime Especial poderá ser parcialmente indeferida
pela Coordenação do Curso de origem do aluno no caso do componente curricular predominantemente
de teor prá�co (laboratórios, estágios, residências etc.), o que deverá ser devidamente jus�ficado no
parecer da Coordenação do Curso.

 

§ 2º No caso de indeferimento da Matrícula em Regime Especial para algum componente
curricular predominantemente de teor prá�co (laboratórios, estágios, residências, etc.) será
recomendado o trancamento da matrícula naquele componente curricular específico.

 

Art. 12.  A Coordenação do Curso encaminhará o processo, juntamente com o parecer
emi�do sobre a viabilidade de realização dos componentes curriculares em Regime Especial, à
Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (Ceará) ou ao Setor de Protocolo (Bahia), para
acompanhamento e posterior arquivamento.

 

Art. 13.  O Regime Especial vigorará a par�r da data determinada pelo documento,
atestado ou relatório, apresentado pelo requerente na abertura do processo, de acordo com o arts. 7º e
8º desta Resolução.

 

CAPÍTULO V

OPERACIONALIZAÇÃO PEDAGÓGICA

 

Art. 14.  Após a emissão do parecer sobre a viabilidade de realização de componentes
curriculares em Regime Especial, caberá à Coordenação do Curso:

 

I - entrar em contato com o aluno via e-mail e, se necessário por telefone, informar-lhe
sobre os componentes curriculares aprovados para serem cumpridos em Regime Especial e as
providências didá�co-pedagógicas, confirmando o prazo de início e fim do bene�cio;

           

II - no�ficar, expressa e imediatamente, por e-mail ins�tucional, o docente de cada
componente curricular que será realizado em regime de a�vidades domiciliares, informando a data de
início e fim previsto do bene�cio;

 

III - informar aos docentes sobre o retorno do estudante ao regime regular de aulas, para
fins de verificação da frequência e realização das a�vidades acadêmicas; e

 

IV - enviar o processo, com cópias das avaliações do estudante, à Coordenação de Registro
e Controle Acadêmico (Ceará) ou ao Setor de Protocolo (Bahia), para arquivamento;
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Art. 15.   Caberá a cada docente responsável pelo componente curricular que será
cumprida em Regime Especial:

 

I - estabelecer a forma de comunicação virtual com o aluno matriculado em Regime
Especial, u�lizando o seu e-mail ins�tucional e o Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas
(SIGAA);

 

II - informar imediatamente ao aluno matriculado em Regime Especial, através de e-mail
ins�tucional ou Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA), sobre os procedimentos
e instrumentos didá�co-pedagógicos do(s) componente(s) curricular(es) sob sua responsabilidade;

 

III - fornecer ao aluno matriculado em Regime Especial um Plano de Estudos e de
A�vidades Domiciliares, em consonância com a ementa e com as referências bibliográficas do
componente curricular, como forma de compensação das ausências às aulas, conforme previsto no art.
2º do Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 1969;

 

IV - informar datas e prazos para o recebimento das a�vidades previstas no Plano de
Estudos e de A�vidades Domiciliares a serem realizadas pelo estudante;

 

V - aplicar, na modalidade a distância, avaliações de conteúdo, bem como exames finais,
em consonância com a ementa e com as referências bibliográficas do componente curricular, quando
forem necessários;

 

VI - comunicar imediatamente à Coordenação do Curso, através de e-mail ins�tucional,
caso constate dificuldade em manter comunicação virtual com o aluno durante vigência do Regime
Especial; e

 

VII - entregar à Coordenação do Curso cópias das a�vidades de avaliação realizadas, para
anexação ao processo e arquivamento ao final do Regime Especial.

           

Art. 16.   Caberá ao aluno matriculado em Regime Especial:

 

I - atentar-se aos procedimentos didá�co-pedagógicos adotados nos componentes
curriculares em que es�ver matriculado, mantendo comunicação com os professores, através de e-mail e
pelo Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA);

 

II - cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as a�vidades previstas no Plano de Estudos e
de A�vidades Domiciliares indicadas pelo professor do componente curricular, via e-mail ins�tucional ou
pelo Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA);

 

III - realizar as avaliações e os exames finais previstos pelo professor do componente
curricular;
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IV - comunicar, imediatamente, à Coordenação do Curso, via e-mail ins�tucional ou pelo
Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA) ou através de representante, sobre
eventuais dificuldades de comunicação virtual por mo�vos técnicos ou operacionais, para que sejam
tomadas outras providências, como a impressão de a�vidades a serem re�radas e devolvidas na
Coordenação do Curso. Este trâmite é de inteira responsabilidade do aluno em Regime Especial;

 

V - comunicar, imediatamente, à Coordenação do Curso, via e-mail ins�tucional ou pelo
Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA) ou através de representante, caso
constate dificuldade em manter comunicação virtual com os professores dos componentes curriculares
em que es�ver matriculado durante vigência do Regime Especial; e

          

VI - requerer o fim do acompanhamento especial à Coordenação do Curso, por meio de
formulário emi�do pela Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (Ceará) ou Setor de Protocolo
(Bahia), caso esteja apto a retornar ao regime normal de aulas, antes de expirado o prazo de Regime
Especial concedido.

 

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 17.  Não serão registradas faltas ao estudante durante o período de acompanhamento
acadêmico do Regime Especial.

 

Art. 18.  Ao estudante, em Regime Especial, será assegurado o direito à prestação dos
exames finais no período le�vo de concessão do bene�cio.

 

Art. 19.  A concessão de matrícula em Regime Especial não implicará em aprovação
automá�ca nos componentes curriculares em que o estudante requerente es�ver matriculado. A
aprovação, ou reprovação, nos componentes curriculares dependerá do cumprimento do Plano de
Estudos e A�vidades Domiciliares cujas a�vidades deverão ser entregues na Coordenação do Curso pelo
professor conforme previsto no art. 15, inciso VII, desta Resolução.

 

Art. 20.  Caso o período de vigência do Regime Especial coincida com o fim de um
semestre le�vo e o início de outro semestre le�vo, caberá ao estudante efetuar sua matrícula
normalmente, através do Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA) ou, em caso de
impossibilidade de acesso virtual, através de representante cons�tuído, que deverá comparecer à
Coordenação de Curso a fim de proceder à realização de matrícula.

           

Art. 21.  O estudante em Regime Especial, na forma prevista nos ar�gos anteriores, poderá
solicitar à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (Ceará) ou ao Setor de Protocolo (Bahia), o
trancamento da matrícula em componentes curriculares; ou o trancamento especial com a suspensão
automá�ca de todas as a�vidades acadêmicas, em qualquer época do período le�vo, sem perda do
vínculo regular com a Unilab, nem prejuízo no cálculo do Índice de Desenvolvimento Escolar (IDE).

 

Parágrafo único. O trancamento especial gera suspensão do repasse de auxílios do
Programa de Assistência ao Estudante (PAES), haja vista inexistência de matrícula em componentes
curriculares (carga horária zero).
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Art. 22.  Os casos não previstos por essa Resolução deverão ser tratados em até 10 (dez)
dias úteis, por uma comissão mul�disciplinar cons�tuída por: profissionais da PROPAE e por
representantes indicados pela Coordenação de Curso, pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e/ou
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), considerando o vínculo do aluno requerente. O
relatório elaborado pela comissão será encaminhado à Coordenação de Curso, com o obje�vo de
subsidiar a decisão sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de cumprimento de componente(s)
curricular(es) em Regime Especial.

 

Parágrafo único. A discussão do caso no âmbito da comissão mul�disciplinar ocorrerá
fundamentada na análise do processo e dos documentos nele anexados, não sendo de sua competência
a produção interna de diagnose nosológica ou equivalente.

 

Art. 23.  Esta Resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2021.

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367130 e
o código CRC 4167D477.

 

Referência: Processo nº 23282.009599/2017-80 SEI nº 0367130

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 CONSEPE/UNILAB Nº 109, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Aprova o Regimento Interno do Colegiado
do Curso de Licenciatura em Química do
Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza
da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021, considerando o processo nº 23282.411634/2020-22,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o Regimento Interno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Química
do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

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

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367158 e
o código CRC F5B12E7B.

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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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 109, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  O presente regimento tem como obje�vo estabelecer as diretrizes gerais para
composição, atribuição e funcionamento do Colegiado do Curso de Licenciatura em Química (CCLQ)
vinculado ao Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN), da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Ceará, de acordo com o regimento geral da ins�tuição
e demais normas ins�tucionais aplicáveis. 

 

Art. 2º  O CCLQ é o órgão norma�vo, consul�vo e delibera�vo sobre assuntos acadêmicos,
em matéria de ensino, pesquisa e extensão, responsável pela coordenação didá�ca no âmbito do CCLQ.

 

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 3º   O CCLQ tem a seguinte composição:

 

I - um coordenador(a) do curso, presidente do colegiado, função ocupada por docente
efe�vo pertencente ao colegiado do curso, em regime de dedicação exclusiva, com �tulo de doutor
e em exercício, eleito(a) pelo órgão, por maioria absoluta de votos, com mandato de 2 (dois) anos,
permi�da a recondução, conforme as regras regimentais da universidade;

 

II - um vice-coordenador(a) do curso, função ocupada por docente efe�vo, em regime
de dedicação exclusiva, com �tulo de doutor e em exercício, eleito conforme as regras regimentais
da universidade, por um mandato de dois anos, que assume as funções de coordenação na ausência
do(a) coordenador(a);

 

III - docentes da área específica de Química que ocupam os códigos de vagas
des�nados pelo Conselho do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (CICEN) para composição do
corpo docente do CCLQ. Os docentes terão assento permanente, não tendo assim necessidade de
serem indicados ou eleitos para mandato;

 

IV - dois docentes com formação na grande área de Ciências Humanas,
preferencialmente pedagogos, lotados no ICEN, com mandato de 2 (dois) anos, permi�da
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recondução;

 

V - um docente dos colegiados do Curso de Licenciatura em Matemá�ca (CLM), do
Curso de Licenciatura em Física (CLF) e do Curso de Licenciatura em Biologia (CLB) indicados pelos
seus respec�vos colegiados, com mandatos de 2 (dois) anos, permi�da recondução;

 

VI - técnico-administra�vo(s), eleitos por seus pares, com seu respec�vo suplente,
preferencialmente da área de química e lotado no ICEN, em quan�ta�vo que será deliberado pelo
próprio colegiado, na proporção de até 15% (quinze por cento) do colegiado; e

 

VII - discente(s) do curso regularmente matriculado, eleito por seus pares, com seus
respec�vos suplentes, com mandato de um ano podendo ser reconduzido por igual período, em
quan�ta�vo que será deliberado pelo próprio colegiado, na proporção de até 15% (quinze por
cento) do colegiado.

 

Art. 4º  No prazo máximo de 60 (sessenta) dias do vencimento do mandato do(a)
coordenador(a) e/ou vice-coordenador(a) do curso, o colegiado deverá indicar comissão responsável por
promover processo de eleição para o(s) cargo(s).

 

Art. 5º  No prazo máximo de 30 (trinta) dias do vencimento do mandato de qualquer um
dos membros do colegiado a que se referem os incisos IV, V, VI e VII do art. 3º, o presidente do colegiado
deverá realizar consulta ao(s) segmento(s) para indicação dos seus respec�vos representantes.

 

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

 

Art. 6º  A coordenação didá�ca do CCLQ é exercida por seu colegiado de curso, com as
seguintes atribuições:

 

I - orientar e coordenar as a�vidades do curso, de acordo com as normas per�nentes,
aprovadas nos órgãos de deliberação superior;

 

II - promover a avaliação do curso, em ar�culação com os obje�vos e critérios
ins�tucionais;

 

III - desenvolver ações integradoras entre as demais unidades responsáveis por
componentes curriculares do curso, de forma a garan�r os princípios e finalidade da Universidade;

 

IV - elaborar, aprovar e revisar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em conjunto com
o Núcleo Docente Estruturante (NDE);

 

V - elaborar e aprovar o plano anual das a�vidades do curso, que poderá ser
subs�tuído pelo relatório de a�vidades realizadas no final da gestão;
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VI - aprovar bancas de defesa de trabalhos de conclusão de curso (TCC), quando
couber;

 

VII - aprovar programas dos componentes curriculares do curso;

 

VIII - promover a ar�culação e a compa�bilização das a�vidades e planos de trabalhos
acadêmicos do curso;

 

IX - propor e aprovar, em primeira instância, alterações no currículo do curso, bem
como a criação e a ex�nção de componentes curriculares;

 

X - avaliar as a�vidades de ensino ministradas nos componentes curriculares do curso;

 

XI - encaminhar à Direção da Unidade Acadêmica solicitação de providências que
viabilizem o seu pleno funcionamento;

 

XII - planejar a oferta de componentes curriculares;

 

XIII - decidir sobre procedimentos referentes à matrícula, à reopção, à dispensa e à
inclusão de a�vidades acadêmicas curriculares, à transferência, à con�nuidade e ao aproveitamento
de estudos, obtenção de novo �tulo, e outras formas de ingresso, bem como ao trancamento de
matrícula, obedecida a legislação per�nente;

 

XIV - deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de alunos referentes à
sua vida acadêmica; e

 

XV - manifestar-se, em primeira instância, sobre pedidos de afastamento para Licença
Capacitação e/ou Pós-Doutoramento dos docentes da área de Químicas pertencentes a este
colegiado, sendo responsável, em caso de manifestação favorável, pelo encaminhamento do
processo para apreciação do CICEN.

 

Parágrafo único. Na falta de tempo hábil para deliberação do colegiado, o
coordenador de curso tem o poder de decidir, baseado nas norma�vas da Unilab, sobre o disposto
no inciso XIII.

 

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO

 

Art. 7º O CCLQ reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos duas vezes por semestre le�vo e,
extraordinariamente, quando convocado por seu presidente ou por requerimento de um terço de seus
membros.
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§ 1º Os membros dos colegiados serão convocados para as reuniões ordinárias, com
antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), via e-mail ins�tucional da coordenação do curso
contendo a pauta da reunião.

 

§ 2º O prazo de convocação poderá ser reduzido, a juízo da Presidência, em se tratando de
matéria a ser apreciada em regime de urgência, caso em que a pauta poderá ser comunicada
verbalmente e por meio eletrônico aos membros do colegiado.

 

Art. 8º  O CCLQ funcionará com a presença de, no mínimo, a maioria absoluta dos seus
membros.

 

§ 1º O quórum mínimo para o funcionamento e a deliberação dos colegiados será apurado
mediante o cômputo apenas das representações e das vagas efe�vamente preenchidas.

 

§ 2º É vedada a realização de reuniões delibera�vas durante o mês de janeiro, exceto
quando se tratar de período le�vo.

 

§ 3º As licenças e os afastamentos temporários de qualquer natureza e duração, inclusive o
período de férias de servidor do(s) corpo(s) docente e técnico-administra�vo em educação e a suspensão
disciplinar, salvo no caso de haver recurso administra�vo com pendência na decisão final, impedirão que
os membros dos colegiados, nessa condição, par�cipem das reuniões.

 

§ 4º A representação cujos membros efe�vo e suplente es�verem ambos afastados ou
licenciados não será computada, para efeito de quórum, na hipótese prevista no § 3º deste ar�go.

 

§ 5º As reuniões de caráter público e solene serão realizadas independentemente de
quórum.

 

§ 6º A ausência de representação de qualquer segmento da comunidade universitária não
impedirá o funcionamento do órgão colegiado.

 

Art. 9º  Toda reunião do CCLQ deve ser registrada em ata pelo(a) secretário(a) do curso.
Em caso excepcional em que a reunião aconteça sem a presença do(a) secretário(a), o registro será feito
por um dos docentes presentes.

 

Art. 10.  O comparecimento às reuniões do colegiado de curso é obrigatória e preferencial
em relação a qualquer outra a�vidade administra�va, de ensino, pesquisa e extensão, salvo em
comparecimento a reuniões de órgãos colegiados hierarquicamente superiores.

 

§ 1º O membro efe�vo, quando impossibilitado de comparecer à reunião, será responsável
pela no�ficação de sua ausência ao(à) coordenador(a) do curso e ao seu suplente, caso exista, para que o
subs�tua, não sendo considerado nesse caso, então, ausência sem jus�fica�va do membro efe�vo.
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§ 2º Serão consideradas jus�fica�vas para ausência às reuniões: doenças do docente ou de
seus dependentes, férias, afastamentos ins�tucionais, concomitância com reuniões em instâncias
superiores ao colegiado, incidentes ou urgências que impeçam presença do membro efe�vo do
colegiado.

 

Art. 11.  Em caso de 3 (três) faltas consecu�vas e 5 (cinco) intercaladas e não jus�ficadas
com documentos oficiais, o membro a que fazem menção os incisos I, II e III do art. 3º, deverá fazer uma
jus�fica�va por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias após a úl�ma falta não jus�ficada, para a
coordenação do curso, que encaminhará para a direção do ins�tuto.

 

§ 1º O não cumprimento ao caput deste ar�go acarretará em encaminhamento de
reclamação para o órgão competente.

 

§ 2º Os membros mencionados nos incisos IV, V, VI e VII do art. 3º que, sem jus�fica�va,
faltarem a 3 (três) reuniões consecu�vas ou 5 (cinco) alternadas do colegiado, receberão pena de
exclusão do CCLQ.

 

Art. 12. As deliberações terão legi�midade após adesão de maioria simples entre os
presentes.

 

Parágrafo único. Fica(m) suspenso(s) o(s) voto(s) do(a) docente e/ou do(a) técnico-
administra�vo(a) e/ou do(a) discente nas deliberações de pautas de interesse próprio, caso em que o(s)
interessado(s) deve(m) re�rar-se momentaneamente da reunião durante as discussões, deliberações e
votações.

 

Art. 13.  A indicação para par�cipação em comissões dar-se-á, preferencialmente, por
expressão voluntária de interesse de cada um dos membros do colegiado.

 

Parágrafo único. Caso não haja voluntários, é prerroga�va do(a) coordenador(a) do CCLQ
indicar para comissões membros do colegiado.

 

CAPÍTULO V

DO APOIO ADMINISTRATIVO

 

Art. 14.  As a�vidades de apoio administra�vo serão desenvolvidas pela Secretaria do
CCLQ, com as seguintes atribuições:

 

I - encarregar-se da convocação dos membros do colegiado, segundo determinação do
coordenador;

 

II - secretariar e lavrar as atas das reuniões do Colegiado;

 

III - assis�r o(a) coordenador(a) na elaboração da pauta das reuniões;

 



22/11/21, 08:52 SEI/UNILAB - 0367158 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=418892&infra_sist… 7/7

IV - executar os serviços de redação de documentos e correspondência;

 

V - organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e processos do colegiado,
inclusive currículos, programas e planos das disciplinas;

 

VI - prestar informações ao corpo discente e docente nas questões de sua competência;

 

VII - recepcionar e atender a secretaria do Colegiado;

 

VIII - instruir e executar os serviços de tramitação de expediente e prestar esclarecimentos
adicionais em processos de ro�na;

 

IX - colaborar com a orientação da matrícula; e 

 

X - executar outras a�vidades inerentes a sua área de atuação ou que venham ser
delegadas pelo Coordenador.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 15.  Os casos omissos neste Regimento deverão ser encaminhados à apreciação do
CICEN.

 

Referência: Processo nº 23282.411634/2020-22 SEI nº 0367158
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 110, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Aprova o Regimento Interno do Colegiado
do Curso de Bacharelado em Agronomia,
vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento
Rural (IDR) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-brasileira
(Unilab).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021, considerando o processo nº 23282.004127/2021-17,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Regimento Interno do
Colegiado do Curso de Bacharelado em Agronomia, vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural
(IDR) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), na forma do
anexo, parte integrante desta Resolução.

 

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

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367196 e
o código CRC 62AECA7A.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 110, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

 

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA

 

CAPÍTULO I

DEFINIÇÃO, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ELEIÇÕES

Seção I

Da Definição

 

Art. 1º  O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento do Colegiado do
Curso de Bacharelado em Agronomia, do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural, do Campus das Auroras, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Ceará.

 

Art. 2º  O Colegiado é órgão da administração setorial de consulta e deliberação cole�va,
supervisão e coordenação didá�co-pedagógica do curso.

 

Art. 3º  A coordenação didá�ca do curso de Graduação em Agronomia é exercida pelo
Colegiado de Curso, com as seguintes atribuições:

 

I - orientar e coordenar as a�vidades do curso, de acordo com as normas per�nentes,
aprovadas nos órgãos de deliberação superior;

 

II - promover a avaliação do curso, em ar�culação com os obje�vos e critérios
ins�tucionais;

 

III - desenvolver ações integradoras entre as demais unidades responsáveis por
componentes curriculares do curso, de forma a garan�r os princípios e finalidade da Universidade;

 

IV - elaborar e aprovar, em primeira instância, o Projeto Pedagógico do Curso;

 

V - elaborar e aprovar o Plano Anual das A�vidades do Curso;

 

VI - aprovar bancas de defesa de monografias, quando couber;

 

VII - aprovar programas dos componentes curriculares do curso;

 

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


22/11/21, 08:54 SEI/UNILAB - 0367196 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=418933&infra_sis… 3/13

VIII - promover a ar�culação e a compa�bilização das a�vidades e planos de trabalhos
acadêmicos do curso;

 

IX - propor e aprovar, em primeira instância, alterações no currículo do curso, bem como a
criação e a ex�nção de componentes curriculares;

 

X - avaliar as a�vidades de ensino ministradas nos componentes curriculares do curso;

 

XI - encaminhar à Direção da Unidade Acadêmica solicitação de providências que
viabilizem o seu pleno funcionamento;

 

XII - planejar a oferta de componentes curriculares;

 

XIII - decidir sobre procedimentos referentes à matrícula, à reopção, à dispensa e à
inclusão de a�vidades acadêmicas curriculares, à transferência, à con�nuidade e ao aproveitamento de
estudos, obtenção de novo �tulo, e outras formas de ingresso, bem como ao trancamento de matrícula,
obedecida a legislação per�nente; e

 

XIV - Deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de alunos referentes à sua
vida acadêmica.

 

Seção II

 Composição e Funcionamento

 

Art. 4º  O Colegiado do Curso de Bacharelado em Agronomia terá um Coordenador e um
Vice-Coordenador, eleitos pelo órgão, por maioria simples de votos, com mandato de 2 (dois) anos,
permi�da a recondução.

 

§ 1º Cabe ao Coordenador presidir o Colegiado de Curso e atuar como principal autoridade
execu�va do órgão, com responsabilidade pela inicia�va nas diversas matérias de competência deste.

 

§ 2º Nas faltas ou impedimentos eventuais do Coordenador, suas atribuições serão
exercidas pelo Vice-Coordenador e este será, automa�camente, subs�tuído pelo decano do Colegiado.

 

§ 3º Em caso de vacância do cargo de Coordenador por exoneração, o Vice-Coordenador
assumirá em caráter permanente até o fim do mandato original do Coordenador.

 

§ 4º Em caso de vacância de ambos os cargos por exoneração, o Decano do Colegiado
assumirá em caráter interino e deverá convocar eleições em 60 (sessenta) dias.

 

Art. 5º  O colegiado será composto por �tulares e suplentes das categorias de docentes,
discentes e técnico-administra�vos em educação (TAE’s).
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Art. 6º  Será composto por 20% (vinte por cento) dos docentes efe�vos, que ministram
aulas no curso de Agronomia e estão lotados no IDR, eleitos pelos seus pares ou designados pelo
Conselho do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural.

 

§ 1º O mandato dos representantes docentes será de 1 (um) ano com possibilidade de
renovação por mais 1 (um) ano.

 

§ 2º Caso o quan�ta�vo de docentes �tulares eleitos não totalizar 20% (vinte por cento)
dos docentes que ministram aulas no Curso de Agronomia e estão lotados no IDR, será realizada votação
em reunião do colegiado para a escolha dos membros faltantes, e seus respec�vos suplentes, das áreas
do conhecimento, com mandato de 1 (um) ano com possibilidade de renovação por mais 1 (um) ano.

 

§ 3º Representante Discentes do curso, eleitos por seus pares, com os respec�vos
suplentes, na proporção de até 15% (quinze por cento) do Colegiado;

 

§ 4º Representante dos TAE, eleitos por seus pares, com os respec�vos suplentes, na
proporção de até 15% (quinze por cento) do Colegiado.

 

§ 5º O mandato do(s) representante(s) dos discentes e dos TAE’s será de 1 (um) ano,
permi�da recondução por mais 1 ano.

 

§ 6º Respeitados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos anteriores de 15% (quinze
por cento) do total de membros do colegiado, não obtendo este percentual, a representação dos
discentes e TAE’s deverá ser a mais próxima do teto nele fixado.

 

Art. 7º Anualmente, uma comissão eleitoral escolhida pela direção do IDR será
responsabilizada para escolha dos representantes docentes das áreas que compõem o colegiado de
curso.

 

§ 1º O processo de escolha dos representantes discentes do Colegiado ficará a cargo do
Centro Acadêmico do Curso de Bacharelado em Agronomia.

 

§ 2º O processo de escolha dos representantes TAE’s do Colegiado ficará a cargo do seu
órgão representa�vo de classe, devendo o representante ser escolhido dentre os que estão lotados no
IDR.

 

Art. 8º O processo de eleição dos representantes docentes se dará da seguinte forma:

 

I - os docentes votarão em um docente e um suplente para cada área do conhecimento;

 

II - as votações dos membros �tular e suplente serão realizadas de forma independente,
primeiramente escolhendo-se o �tular, e em seguida o membro suplente;
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III - no caso do item anterior, realiza-se primeiramente uma votação única para
preenchimento das vagas remanescentes de membros �tulares, e em seguida uma votação única para
preenchimento das correspondentes suplências; e

 

IV - também no caso do item III, o preenchimento das vagas remanescentes de membros
�tulares se dará na ordem decrescente da quan�dade de votos recebidos.

 

Art. 9º Caberá ao Coordenador do Curso de Bacharelado em Agronomia encaminhar a ata
da reunião da categoria docente que elegeu os representantes docentes das áreas ao Conselho do
Ins�tuto de Desenvolvimento Rural para conhecimento.

 

Art. 10.  No prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o vencimento do mandato do(a)
coordenador(a) e/ou vice-coordenador(a) do curso, o colegiado deverá pedir à direção do ins�tuto a
convocação e realização do processo de eleição para o(s) cargo(s) de coordenador e vice-coordenador.

 

Art. 11.  No prazo máximo de 30 (trinta) dias para o vencimento do mandato de qualquer
um dos membros do colegiado, o presidente do colegiado deverá pedir à direção do ins�tuto a promover
convocação e realização do processo de eleição para o(s) cargo(s) de componentes do colegiado.

 

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO

Seção I

Do Funcionamento do Colegiado

 

Art. 12. O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente, a cada 30 (trinta) dias, por
convocação do presidente e, extraordinariamente, por convocação da mesma autoridade ou por decisão
de um terço de seus membros, através de requerimento.

 

Parágrafo único. O requerimento será encaminhado ao presidente, que fixará a data de sua
realização entre 3 (três) e 8 (oito) dias úteis após o recebimento do pedido, com apresentação da pauta
requerida pelos solicitantes, ressalvados os casos de pautas reservadas.

 

Art. 13.  As sessões ordinárias ou extraordinárias terão início e validade após o registro da
presença da maioria simples de seus membros.

 

§ 1º O quórum mínimo para o funcionamento e a deliberação do Colegiado será apurado
mediante o cômputo apenas das representações e das vagas efe�vamente preenchidas.

 

§ 2º É vedada a realização de reuniões delibera�vas durante o mês de janeiro, exceto
quando se tratar de período le�vo.

 

§ 3º As licenças e os afastamentos temporários de qualquer natureza e duração, inclusive o
período de férias de servidor do(s) corpo(s) docente e técnico-administra�vo em educação e a suspensão
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disciplinar, salvo no caso de haver recurso administra�vo com pendência na decisão final, impedirão que
os membros dos colegiados, nessa condição, par�cipem das reuniões.

 

§ 4º A ausência de representação de qualquer corpo consul�vo da comunidade
universitária definida não impedirá o funcionamento do órgão Colegiado.

 

Art. 14.  Os membros do Colegiado serão convocados para as reuniões com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante aviso pelo e-mail ins�tucional e/ou de forma presencial,
e serão informados da pauta, salvo se for considerada reservada pela presidência.

 

§ 1º O Colegiado indicará as datas das reuniões ordinárias no início de cada período le�vo.

 

§ 2º Após definido o calendário, a presidência poderá alterar as datas, desde que ouvido o
Colegiado.

 

§ 3º São considerados de caráter reservado assuntos que envolvem a reputação de
pessoas, a imagem, a dignidade da pessoa humana entre outras situações previstas no âmbito legal
vigente.

 

§ 4º O prazo de convocação poderá ser reduzido, a juízo da presidência, em se tratando de
matéria a ser apreciada em regime de urgência, caso em que a pauta poderá ser comunicada
verbalmente e por meio eletrônico, aos membros do Colegiado.

 

§ 5º As decisões do presidente ad referendum do Colegiado terão prioridade na
organização da pauta das reuniões subsequentes à data em que foram tomadas.

 

Art. 15.  O comparecimento dos membros do Colegiado às reuniões será preferencial a
qualquer outra a�vidade administra�va, de ensino, pesquisa e extensão.

 

§ 1º O comparecimento a reuniões de órgãos colegiados hierarquicamente superiores é
preferencial em relação aos de hierarquia inferior.

 

§ 2º A jus�fica�va da ausência será registrada em ata.

 

§ 3º Cabe aos membros do Colegiado par�cipar das reuniões e, em caso de 3 (três)
ausências injus�ficadas consecu�vas ou 5 (cinco) intermitentes, caberá à Coordenação comunicar as
ausências aos órgãos competentes e sofrerá a perda de mandato do Colegiado do curso de Agronomia:

 

I - em caso de perda de mandato de representante �tular o seu suplente da área assumirá
a �tularidade até o final do mandato;

 

II - não haverá nova eleição para a suplência que ficará vaga nesta hipótese; e
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III - necessitando o �tular de subs�tuição em alguma reunião do colegiado e não tendo
suplência, será aberto ao demais suplentes a possibilidade de par�cipação em subs�tuição do �tular
ausente, independente da área de representa�vidade para a qual foi eleito.

 

§ 4º Os membros efe�vos dos representantes dos discentes e dos TAEs, quando
impossibilitados de comparecerem à reunião, serão responsáveis pela no�ficação da ausência ao
presidente do colegiado, por email.

 

§ 5º Os membros representantes dos TAEs e/ou dos discentes perderão os respec�vos
mandatos nas seguintes situações:

 

I - ausência injus�ficada, no período de um ano, a três reuniões consecu�vas ou a cinco
intercaladas, observado o disposto no § 1º deste ar�go;

 

II - desligamento do corpo ou órgão representado;

 

III - desvinculação da classe funcional que representa;

 

IV - afastamento ou licenciamento por período igual ou superior a um terço do tempo de
mandato a ser cumprido;

 

V - afastamento ou licenciamento por período que ultrapasse a data do término do
mandato, qualquer que seja sua duração;

 

VI - o representante discente que, por qualquer mo�vo, houver trancamento de matrícula
ou sofrer sanção disciplinar que implique afastamento por prazo igual ou superior a noventa dias
corridos, perderá o mandato, salvo no caso de haver recurso administra�vo com pendência na decisão
final;

 

VII - o membro suplente, no caso de vacância da representação efe�va antes do final do
mandato, assumirá a representação pelo período máximo de três meses, desde que não ultrapasse o
término do mandato original; e

 

VIII - no caso de vacância da suplência, para TAE’s e discentes haverá eleição ou indicação
de subs�tuto para cumprimento do restante do mandato por parte das suas respec�vas organizações
representantes.

 

Art. 16. As reuniões do Colegiado compreenderão uma parte de expediente, des�nada à
discussão e votação de ata e às comunicações da presidência e de membros do plenário, e outra rela�va
à ordem do dia, na qual serão apreciados os assuntos da pauta.

 

§ 1º A presidência, ouvido o plenário, poderá alterar a ordem dos trabalhos dispostos na
pauta.
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§ 2º Os membros do Colegiado poderão propor alteração da ordem dos trabalhos, ouvido
a presidência e o plenário.

 

§ 3º O presidente poderá, bem como os demais membros do Colegiado, em caráter
excepcional, mediante jus�fica�va e com anuência do plenário, incluir assuntos supervenientes na pauta,
no momento da reunião.

 

§ 4º A presidência, bem como os demais membros do Colegiado, pode solicitar re�rada de
item de pauta, sendo consultado o plenário.

 

§ 5º Será concedida vista da documentação referente a item de pauta a qualquer membro
do Colegiado que a solicitar, desde que ocorra durante a reunião em que o tema for objeto de discussão
pela primeira vez e previamente à fase de votação, ficando o(s) solicitante(s) obrigado(s) a emi�r parecer
escrito sobre a matéria, no prazo de 10 (dez) dias, independentemente do número de solicitações, sob
pena de caducidade do pedido de vista.

 

§ 6º O prazo de 10 (dez) dias referido no § 5º deste ar�go poderá ser ampliado, a juízo do
plenário, devendo a matéria ser incluída na pauta da primeira reunião subsequente.

 

§ 7º O regime de urgência impedirá a concessão de vista, a não ser para exame da
documentação ou infrações legais referentes a item de pauta no decorrer da própria reunião, no prazo de
até sessenta minutos, durante os quais a discussão do item ficará suspensa.

 

§ 8º A presidência poderá requisitar a atribuição de urgência a determinado assunto, com
antecedência, registrando o fato no aviso de convocação da reunião, ou na abertura dos trabalhos.

 

§ 9º Em qualquer dos casos previstos no § 8º deste ar�go, o regime de urgência deverá ser
referendado pelo plenário, na abertura dos trabalhos.

 

§ 10. Por requerimento do Colegiado, por maioria absoluta, ou proposta da presidência,
ouvido o Plenário, em ambos os casos, diante do surgimento de fato novo relevante, a matéria já
decidida pelo Plenário poderá ser reexaminada.

 

I - os assuntos decididos pelo Colegiado somente poderão ser revogados por maioria
absoluta, respeitados os casos de recursos previstos no Estatuto da Unilab, no Regimento Geral da Unilab
e em Legislação per�nente.

 

Art. 17. Serão consideradas aprovadas as propostas que ob�verem maioria simples de
votos dos presentes.

 

§ 1º A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se como regra geral a
primeira forma, salvo quando es�ver expressamente definida no Estatuto da Unilab ou no Regimento
Geral da Unilab.
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I - a escolha de nomes pelo Colegiado poderá ocorrer mediante 3 (três) sistemá�cas de
eleição:

 

a) simbólica, quando se tratar de indicação ou designação de nome(s) para compor(em) as
próprias comissões ou outros colegiados;

 

b) secreta, com votação em cédula, sempre que o plenário julgar conveniente, ou quando
a situação requerer sigilo;

 

c) nominal, mediante o requerimento de, pelo menos, um terço dos membros do
Colegiado; e

 

d) a deliberação de outras matérias ocorrerá por votação simbólica.

 

§ 2º O presidente do Colegiado, nos casos de empate, terá direito à emissão de voto de
qualidade, além do voto comum.

 

§ 3º Os membros do Colegiado, em hipótese alguma, poderão votar em assunto de seu
interesse pessoal.

 

§ 4º Terá precedência na votação o parecer emi�do por parecerista ou comissão,
designados para esse fim, para subsidiar decisão do Colegiado.

 

§ 5º Poderá ser votado em bloco assunto que envolve vários itens, sem prejuízo de
apresentação e discussão de destaque(s), cuja aprovação ficará condicionada à exigência de quórum
idên�co ao que o aprovou no contexto da votação em bloco.

 

Art. 18. Cada reunião de Colegiado será registrada em áudio ou audiovisual, sendo
posteriormente reduzida à termo em ata redigida pelo apoio administra�vo ou, na ausência deste, por
docente indicado no início da sessão. A ata será discu�da e aprovada em até 3 (três) sessões ordinárias
posteriores, culminando com a assinatura do documento por todos os membros par�cipantes de sua
aprovação.

 

§ 1º O redator da ata seguirá o modelo de documento votado em Colegiado ou na falta
deste da instância colegiada máxima da Ins�tuição.

 

§ 2º Será considerada válida a ata aprovada com a assinatura do presidente e dos
presentes na reunião que a aprovou, ou, alterna�vamente, acompanhada da lista de presença da
reunião, com as respec�vas assinaturas.

 

§ 3º Após aprovada, a ata terá caráter público e será disponibilizada na página eletrônica
do órgão per�nente.
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§ 4º Em casos especiais será facultado ao Colegiado a aprovação e assinatura da ata na
mesma sessão.

 

§ 5º A re�ficação de ata de reunião anteriormente aprovada será consignada na ata da
reunião em que a alteração for solicitada.

 

§ 6º As atas registrarão, preferencialmente, as deliberações dos colegiados e poderão
registrar declarações de votos de membros, que assim o solicitarem.

 

CAPÍTULO III

DO(A) COORDENADOR(A) DO CURSO

 

Art. 19. São atribuições do(a) Coordenador(a):

 

I - presidir o Colegiado do Curso e atuar como principal autoridade execu�va do órgão,
com responsabilidade pela inicia�va nas diversas matérias de competência deste;

 

II - responsabilizar-se pelas a�vidades de formação acadêmica e gestão administra�va, em
sua esfera de responsabilidade, ouvido o Colegiado;

 

III - gerenciar o Curso com atribuições de natureza administra�va, acadêmica, ins�tucional
e polí�ca, com base em decisão colegiada, em alinhamento com a missão, os princípios e os obje�vos da
Unilab e em consonância com as definições do Regimento Geral da Unilab, do Estatuto e das
regulamentações específicas do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural;

 

IV - par�cipar das reuniões do Conselho do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural e demais
reuniões com outras instâncias dentro da Unilab;

 

V - encaminhar à Direção do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural e demais instâncias
per�nentes solicitação de providências que viabilizem o pleno funcionamento do Curso;

 

VI - receber e encaminhar ao Colegiado solicitações, recursos ou representações de alunos
referentes à sua vida acadêmica;

 

VII - acompanhar, orientar e realizar a matrícula dos estudantes ingressantes nas
componentes curriculares que cons�tuem o primeiro período da matriz curricular do Curso;

 

VIII - orientar, antes do início de semestre, os procedimentos para matrícula em disciplinas
e em TCC, obedecido o calendário acadêmico;

 

XIX - acompanhar, orientar e realizar o ajuste de matrícula em componentes curriculares,
em prazo definido no calendário acadêmico, condicionado à disponibilidade de vagas;
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X - acompanhar, orientar, deferir ou indeferir o trancamento de matrícula em
componentes curriculares;

 

XI - organizar e processar a matrícula e os ajustes, conjuntamente com a Coordenação de
Registro e Controle Acadêmico (CRCA);

 

XII - confirmar a situação do aluno para trancamento solicitado naquele período le�vo, em
caso de manifestação formal favorável do estudante;

 

XIII - planejar, em discussão com o Colegiado, a distribuição de componentes curriculares,
priorizando e garan�ndo a efe�va oferta dos componentes previstos pelo Projeto Pedagógico do Curso
para cada semestre;

 

XIV - solicitar, no prazo es�pulado pelo calendário acadêmico, a criação de turmas e vagas,
para o período le�vo regular subsequente, ao Diretor do Ins�tuto;

 

XV - acompanhar e, sempre que necessário, realizar o ajuste de turmas antes do
processamento da matrícula, em data definida no calendário acadêmico;

 

XVI - acompanhar e, sempre que necessário, realizar o ajuste de turmas após o
processamento da matrícula, obedecida a Resolução vigente sobre matrícula;

 

XVII - encaminhar à Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais propostas para
o estabelecimento de convênios que interessem ao curso;

 

XVIII - ter e dar ciência ao coordenador e aos orientadores de estágio dos acordos de
cooperação vigentes entre a Unilab e as diversas partes concedentes;

 

XIX - par�cipar de reuniões entre os agentes do estágio, presenciais ou à distância, quando
solicitado; e

 

XX - intermediar a relação entre o coordenador e os orientadores de estágio, a Pró-Reitoria
de Graduação, a Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais e Pró-Reitoria de Polí�cas
Afirma�vas e Estudan�s no sen�do de facilitar a resolução de eventuais problemas e de aprimorar
quaisquer dos aspectos rela�vos às a�vidades de estágio.

 

CAPÍTULO IV

DO(A) VICE-COORDENADOR(A) E DO APOIO ADMINISTRATIVO

Seção I

Do(a) Vice-Coordenador(a) 

 

Art. 20. O Vice-Coordenador(a) presidirá o Colegiado, bem como desempenhará as demais
atribuições da Coordenação nas faltas ou impedimentos eventuais do Coordenador.
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§ 1º Em caso de impedimento do(a) Vice-Coordenador(a), a presidência do Colegiado e
demais atribuições da Coordenação serão assumidas pelo decano, que é o docente do Colegiado mais
an�go no magistério na Unilab, ou, em igualdade de condições, o mais idoso, observadas as restrições da
lei.

 

§ 2º No caso de impedimento ou recusa do decano, será observada a sequência
decrescente de an�guidade no magistério na Unilab, dentro do Colegiado do Curso.

 

Seção II

Do Apoio Administra�vo

 

Art. 21. As a�vidades de apoio administra�vo serão desenvolvidas pela Secretaria do Curso
de Graduação, com as seguintes atribuições:

 

I - secretariar as reuniões do Colegiado;

 

II - assis�r o Coordenador na elaboração da pauta das reuniões;

 

III - preparar e expedir convites para as reuniões;

 

IV - organizar e manter atualizado o arquivo de documentos e processos do Colegiado,
inclusive currículos, programas e planos das disciplinas;

 

V - preparar expediente externo, encaminhando-o após a assinatura do Coordenador; e

 

VI - prestar informações ao corpo discente e docente nas questões de sua competência.

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 22. Este Regimento Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em Agronomia,
IDR, somente poderá ser alterado por proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe,
do Diretor do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural, do presidente do Colegiado ou por solicitação dos
membros do Colegiado.

Parágrafo único. A aprovação deste Regimento, bem como qualquer alteração no texto
regimental, exigirá, o voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Colegiado, em reunião
especialmente convocada para esse fim.

 

Art. 23. Os casos omissos neste Regimento lnterno serão resolvidos, inicialmente, pelo
Colegiado de Curso, pelo voto de, no mínimo a maioria absoluta, ou, em havendo necessidade, pelo
Conselho do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural.
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Art. 24. Para outras competências do Colegiado do Curso serão consideradas as
disposições do Regimento Interno do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural, de Resoluções e Portarias da
Unilab, do Regimento Geral da Unilab e do Estatuto da Unilab.

 

Art. 25. Os casos omissos neste Regimento serão dirimidos pelo Conselho do Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural e/ou pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ouvidos outros Conselhos
Superiores, quando couber.

 

Art. 26. As ações e reuniões do Colegiado de Curso de Agronomia elegem como princípios
máximos as leis norteadoras do servidor público, as declarações dos Direitos Humanos, a Carta Africana
de Direito do Povos:

 

I - art. 5º da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988;

 

II - art. 37 da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988;

 

III - Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determinada pelo art. 13 da Lei nº 9.527, de
10 de dezembro de 1997;

 

IV - Lei nº 1.171 de 22 de junho de 1994;

 

V - Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948; e

 

VI - Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos - Carta de Banjul - Aprovada pela
Conferência Ministerial da Organização da Unidade Africana (OUA) em Banjul, Gâmbia, em janeiro de
1981, e adotada pela XVIII Assembléia dos Chefes de Estado e Governo da Organização da Unidade
Africana (OUA) em Nairóbi, Quênia, em 27 de julho de 1981.

 

Referência: Processo nº 23282.004127/2021-17 SEI nº 0367196
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 111, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Aprova o calendário acadêmico do curso de
Bacharelado em Administração Pública EaD da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para os
semestres  2022.1 e 2022.2.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão ordinária,
realizada no dia 18 de novembro de 2021, considerando o processo nº 23282.012721/2021-81,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o calendário acadêmico do curso de Bacharelado em Administração Pública EaD da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para os semestres  2022.1 e 2022.2,
na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

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

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367297 e o código CRC 3BE48B74.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 111, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

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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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA A DISTÂNCIA GRADE CURRICULAR - CRONOGRAMA  DO CURSO SEMESTRE
2022.1 

DISCIPLINAS REOFERTA

 Início Final  
1 03/01/2022 05/01/2022 Matrícula
2 06/01/2022 07/01/2022 Processamento 1 (Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI)
3 22/01/2022 Início do Módulo 1
4 30/06/2022 Final do Semestre
 

 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA A DISTÂNCIA GRADE CURRICULAR - CRONOGRAMA  DO CURSO SEMESTRE
2022.2 

DISCIPLINAS REOFERTA

 Início Final  
1 18/07/2022 20/07/2022 Matrícula
2 21/07/2022 22/07/2022 Processamento 1 (Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI)
3 06/08/2022 Início do Módulo 1
4 31/12/2022 Final do Semestre
 

Referência: Processo nº 23282.012721/2021-81 SEI nº 0367297
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 112, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução nº
10/CONSUNI, de 13 de maio de 2014, que
regulamenta o Regimento Interno da
Comissão Local de Iniciação Cien�fica da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (CLIC/UNILAB).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021, considerando o processo nº 23282.404259/2020-64,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Reeditar, com alterações, a Resolução nº 10/CONSUNI, de 13 de maio de 2014, que
aprova o Regimento Interno da Comissão Local de Iniciação Cien�fica da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (CLIC/UNILAB).

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 10/CONSUNI, de 13 de maio de 2014.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2021. 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0367315 e
o código CRC E7EB0448.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 112, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º A Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC) é um órgão ins�tucional, colegiado,
mul�disciplinar e vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Proppg), de caráter consul�vo,
norma�vo e delibera�vo, criado para administrar, junto à Proppg, o Programa de Bolsas de Iniciação
Cien�fica (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) da Unilab e assessorar sobre outros assuntos relacionados à
iniciação cien�fica. 

 

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 2º A CLIC será cons�tuída por representantes docentes, representantes da Proppg,
representantes do quadro técnico-administra�vo em educação e representantes discentes. 

 

§ 1º A representação docente consis�rá de 02 (dois) representantes �tulares e 02 (dois)
suplentes de cada Ins�tuto da Unilab por Estado, considerando Ceará e Bahia. 

 

§ 2º Os representantes docentes deverão ser doutores, do quadro efe�vo da Unilab, em
exercício, indicados pelos respec�vos Conselhos de Unidade Acadêmica, preferencialmente com base na
produ�vidade e experiência de pesquisa e pós-graduação. 

 

§ 3º O representante docente deverá ser subs�tuído caso seu vínculo com a Unilab seja
encerrado. 

 

§ 4º A representação da Proppg consis�rá de 01 (um) representante �tular, que deverá ser
o(a) Coordenador(a) de Pesquisa, e seu respec�vo suplente que deverá ser o(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa
e Pós-Graduação. 

 

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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§ 5º A representação dos técnico-administra�vos em educação da Unilab consis�rá de 01
(um) representante �tular e seu respec�vo suplente, indicados pela assembleia da categoria. 

 

§ 6º A representação discente consis�rá de 02 (dois) representantes �tulares (01 do Ceará,
01 da Bahia) e seus respec�vos suplentes, indicados pelo Diretório Central Estudan�l da Unilab que
par�cipem ou tenham par�cipado de Iniciação Cien�fica como bolsista ou voluntário.

 

Art. 3º Os membros da CLIC terão mandato de 02 (dois) anos, renovável por mais 1 (um)
período de mesma duração, salvo mandato de membro discente, que terá mandato de 12 (doze) meses. 

 

§ 1º A renovação da CLIC deverá ser parcial com alteração de, no máximo, metade dos
membros a cada ano. 

 

§ 2º Os representantes da Proppg serão membros permanentes da CLIC. 

 

Art. 4º Os membros da CLIC têm autonomia no desempenho de suas funções na Comissão,
devendo manter sob caráter confidencial as informações a que tenham acesso. 

 

Art. 5º A CLIC será presidida pelo(a) Coordenador(a) de Pesquisa ou cargo equivalente da
Proppg. 

 

§ 1º Compete ao(à) coordenador(a) representar oficialmente a comissão, convocar as
reuniões e eleições da comissão, elaborar as respec�vas pautas, fomentar a par�cipação dos membros
cons�tuintes, propor reformulação, bem como fiscalizar o cumprimento do regimento e das norma�vas
ins�tucionais que regulamentam o funcionamento do Programa Ins�tucional de Iniciação Cien�fica
(PIBIC) e Tecnológica (PIBITI). 

 

§ 2º O(A) coordenador(a) poderá, em situações de urgência, tomar as medidas que se
fizerem necessárias, ad referendum da CLIC.

 

I - as decisões tomadas ad referendum deverão ser ra�ficadas pelo colegiado da CLIC.

 

Art. 6º A CLIC poderá solicitar pareceres e realizar consultas a comissões avaliadoras,
consultores, assessores ad hoc, comitês de é�ca, internos ou externos à Ins�tuição, com produ�vidade
cien�fica na grande área requerida, para colaborarem nas análises de propostas e relatórios das
pesquisas. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 7º Compete à CLIC: 
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I - fixar os calendários de seu exercício e das reuniões ordinárias, com aviso prévio das
pautas com o prazo mínimo de 07 (sete) dias, respeitando o calendário acadêmico da Universidade; 

 

II - estabelecer critérios, analisar e/ou homologar inscrições e recursos; 

 

III - analisar os relatórios dos resultados das pesquisas referentes aos projetos
contemplados com bolsas dos editais PIBIC e PIBITI; 

 

IV - par�cipar e avaliar os resultados apresentados no Encontro de Iniciação Cien�fica da
Unilab; 

 

V - conferir as produções cien�ficas dos proponentes, atestadas nas fichas de qualificação
dos respec�vos currículos; 

 

VI - avaliar e aprovar os editais PIBIC e PIBITI a serem criados e executados pela
Coordenação de Pesquisa da Proppg, nos termos das norma�vas vigentes; 

 

VII - cons�tuir e manter atualizado o quadro de consultores ad hoc ins�tucionais e
externos à Unilab para avaliar propostas de projeto de pesquisa subme�das aos editais PIBIC e PIBITI; 

 

VIII - encaminhar os resultados dos processos de seleção para a Proppg; 

 

IX - deliberar sobre os pedidos de reconsideração dos pesquisadores da Unilab quanto à
avaliação das propostas e relatórios de desempenho dos bolsistas; 

 

X - deliberar sobre os pedidos jus�ficados de subs�tuição de orientador e de coorientador
encaminhados à Proppg, conforme previsto em edital; 

 

XI - deliberar sobre as alterações jus�ficadas das propostas aprovadas no PIBIC e PIBITI; 

 

XII - par�cipar, anualmente, do planejamento e da execução do evento de iniciação
cien�fica (IC) da Unilab; 

 

XIII - recomendar à Proppg o desligamento de pesquisador ou bolsista do PIBIC e PIBITI,
caso verifique o descumprimento das normas, deveres e requisitos previstos em edital; 

 

XIV - assessorar sobre outros assuntos relacionados à IC; e

 

XV - analisar e aprovar alterações para o presente Regimento, nos termos do art. 1º.

 

Parágrafo único. As decisões da CLIC serão tomadas por maioria simples. 



22/11/21, 08:58 SEI/UNILAB - 0367315 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=419058&infra_sist… 5/8

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 8º O comparecimento dos membros de colegiado às reuniões, seja de órgãos
colegiados, seja de suas câmaras ou de comissões internas, será preferencial a qualquer outra a�vidade
administra�va, de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 9º A CLIC reunir-se-á, ordinariamente, com periodicidade mensal, desde que exista
uma pauta, ou extraordinariamente quando convocada pelo Presidente ou por requerimento da maioria
simples de seus membros.

 

§ 1º As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com pelo menos 05 (cinco) dias úteis
de antecedência.

 

§ 2º As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com pelo menos 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência.

 

§ 3º A ausência mo�vada de seus membros deve ser comunicada ao coordenador da
Comissão. 

 

Art. 10. O membro da CLIC perderá o mandato nas seguintes situações: 

 

I - ausência injus�ficada, no período de um ano, a 03 (três) reuniões consecu�vas ou a 05
(cinco) intercaladas; 

 

II - desligamento do corpo ou órgão representado; 

 

III - desvinculação da classe funcional que representa; 

 

IV - afastamento ou licenciamento por período igual ou superior a um terço do tempo de
mandato a ser cumprido; e

 

V - afastamento ou licenciamento por período que ultrapasse a data do término do
mandato, qualquer que seja sua duração. 

 

Art. 11. As reuniões serão instaladas com quórum mínimo igual à metade mais um do
número de membros, sendo possível uma segunda convocação pelo(a) coordenador(a), após 30 (trinta)
minutos do horário previsto para o início da reunião, com os membros presentes. 

 

Parágrafo único. Em caso de ausência do(a) coordenador(a) da CLIC e do seu respec�vo
suplente, este deverá ser subs�tuído pelo(a) decano(a) da comissão. 
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Art. 12. Cada reunião da CLIC será registrada em ata lavrada pela sua respec�va secretaria,
discu�da e aprovada em até duas sessões ordinárias posteriores, culminando com a assinatura do
documento por todos os membros par�cipantes de sua aprovação. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

Art. 13. A CLIC encaminhará, em formato eletrônico, as propostas inscritas no PIBIC e PIBITI
a, pelo menos, 02 (dois) avaliadores ad hoc externos à ins�tuição, para avaliação do mérito técnico-
cien�fico das propostas. 

 

§ 1º Os avaliadores ad hoc deverão possuir �tulo de doutor e com produ�vidade cien�fica
na grande área especificada na proposta. 

 

§ 2º Em casos de ausência de disponibilidade de avaliadores ad hoc para a avaliação da
proposta, dentro dos prazos estabelecidos, pelo Edital, a CLIC poderá recorrer a avaliadores da Ins�tuição
com �tulo de doutor e que cumpram os seguintes requisitos: 

 

I - não estar concorrendo ao mesmo edital; 

 

II - não ser ou ter sido cônjuge ou companheiro do proponente; 

 

III - não ser ascendente ou descendente do proponente, ou colateral até o terceiro grau,
seja o parentesco por consanguinidade, afinidade ou adoção; 

 

IV - não ser sócio do proponente em a�vidade profissional; 

 

V - não ter sido orientador acadêmico do proponente em curso de pós-graduação, nos
úl�mos 05 (cinco) anos; 

 

VI - não ser coautor de publicação com algum dos proponentes, nos úl�mos 05 (cinco)
anos; e

 

VII - não apresentar conflito de interesses com algum proponente. 

 

§ 3º Em casos extremos de ausência de avaliadores, a CLIC poderá emi�r parecer quanto
ao mérito da proposta. 

 

Art. 14. A Comissão receberá o parecer em prazo estabelecido pelo Edital e encaminhará o
parecer no formato eletrônico para que o proponente tome ciência do resultado. 
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§ 1º A iden�dade do avaliador não deverá ser revelada para pessoas externas à CLIC ou à
equipe técnica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

§ 2º A CLIC não poderá intervir na recomendação do avaliador. 

 

Art. 15. A CLIC deverá contribuir com a organização das comissões que avaliarão os
resultados finais das pesquisas apresentadas no evento de IC, conforme o art. 7º. 

 

§ 1º A CLIC deverá priorizar a par�cipação de avaliadores externos à Universidade para
compor esta comissão. 

 

§ 2º Em caso de ausência de avaliadores externos, estes deverão ser subs�tuídos por
representantes do corpo docente da Universidade, doutores na área de interesse, e/ou pelos membros
da CLIC. 

 

Art. 16. A CLIC deverá analisar os relatórios parciais e finais para que a Proppg possa emi�r
declaração aos alunos e pesquisadores. 

 

§ 1º Em casos excepcionais, a CLIC poderá convidar avaliadores externos à comissão para
contribuírem com a avaliação dos relatórios. 

 

Art. 17. Para que a Proppg possa emi�r declaração, é necessário que alunos e
pesquisadores não possuam pendências junto à Coordenação de Pesquisa. 

 

§ 1º A existência de pendências não jus�ficadas formalmente e não aceitas pela CLIC
impossibilitará a par�cipação do pesquisador e aluno em futuros editais de iniciação cien�fica até que a
situação seja solucionada. 

 

§ 2º As pendências não solucionadas na Proppg serão encaminhadas à CLIC para análise e
parecer final. 

 

§ 3º Uma pendência prescreve automa�camente após 03 (três) anos de existência nas
situações que não sejam de responsabilidade direta dos docentes. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos, em situações de urgência, ad
referendum, pelo(a) coordenador(a) da Comissão Local de Iniciação Cien�fica e, nas hipóteses incluídas
na esfera da suas competências, por este órgão, que emi�rá resolução expressa e formal sobre a matéria,
sujeita à aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e  Extensão.
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Parágrafo único. Os casos omissos no Regimento do Ins�tuto resolvidos ad referendum
deverão ser ra�ficados no prazo de 05 (cinco) dias úteis pelo colegiado da CLIC.

 

Referência: Processo nº 23282.404259/2020-64 SEI nº 0367315
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 113, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução nº
36/2018/CONSUNI, de 17 de dezembro de
2018, que aprova o Projeto Pedagógico e o
Regimento Interno do Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em
Humanidades (POSIH) - Mestrado
Interdisciplinar em Humanidades (MIH),
vinculado ao Ins�tuto de Humanidades (IH)
da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2021, considerando o processo nº 23282.011295/2021-69,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar, de acordo com a documentação apresentada, o Projeto Pedagógico
do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), nos seguintes termos:

 

I -  curso de Mestrado Acadêmico na modalidade presencial;

 

II - exigência mínima de 24 (vinte e quatro) créditos referentes às disciplinas obrigatórias e
opta�vas e 10 (dez) créditos referentes à produção da dissertação;

 

III - vinculado ao Ins�tuto de Humanidades (IH);

 

IV - funcionamento no Campus das Auroras, situado no Campus das Auroras, Rua José
Franco de Oliveira, s/n, Redenção/CE - CEP: 62.790-970; e
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V - oferta anual de 20 vagas, distribuídas conforme o disposto no Programa de Ações
Afirma�vas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e no
Regimento Interno do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades.

 

Art. 2º Aprovar, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução, o Regimento Interno
do Programa de Pós-Graduação  Interdisciplinar em Humanidades (POSIH) - Mestrado Interdisciplinar em
Humanidades (MIH) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 3º  Fica revogada a Resolução nº 36/2018/CONSUNI, de 17 de dezembro de 2018.

 

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

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367341 e
o código CRC A1A47DBE.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 113, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

REGIMENTO INTERNO

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES (POSIH)

 MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES  (MIH)

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º O Curso de Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH), vinculado ao
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Humanidades (POSIH), do Ins�tuto de Humanidades (IH),
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), fica regulado por este
Regimento e pelas norma�vas vigentes na Ins�tuição.

 

Art. 2º  Este Regimento está em conformidade com o Estatuto, o Regimento Geral da
Universidade e o Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Resolução ad referendum Consepe nº

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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22, de 29 de junho de 2020, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO

 

Art. 3º  Formar profissionais como pesquisadores e/ou docentes para atuarem na área
Interdisciplinar em Humanidades e nas áreas afins, de modo a estabelecer um núcleo formador de
profissionais qualificados para as ins�tuições de ensino superior e da educação básica e, além disso:

 

I - promover a capacitação do discente na pesquisa/docência em Humanidades e áreas
afins, em uma perspec�va interdisciplinar, capaz de contribuir para a compreensão dos efeitos
decorrentes da crescente especialização e/ou fragmentação do conhecimento, envolvendo as seguintes
áreas: Filosofia, Letras, Linguís�ca, Pedagogia, Sociologia, Antropologia e História;

 

II - contribuir no atendimento às demandas internacionais de formação, qualificação e
capacitação,  surgidas no contexto das parcerias da Unilab com a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa – CPLP, bem como às de âmbito nacional, regional e microrregional, por meio da formação de
profissionais de ensino e pesquisa em humanidades, com perfil interdisciplinar, internacional e
coopera�vo, capazes de  atuar nos países que compõem a CPLP; e

 

III - atrair professores, pesquisadores e discentes de diferentes formações disciplinares em
humanidades, no intuito de consolidar espaços de interlocução entre as diversas áreas do conhecimento.

 

Art. 4º  O Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH) estrutura-se em uma única
área de concentração, a saber, Estudos Interdisciplinares em Humanidades. Esta área de concentração,
por sua vez, possui duas linhas de pesquisa: Linha 1 - Educação, Polí�ca e Linguagens e Linha 2 - Trabalho,
Desenvolvimento e Migrações.

 

I - Uma linha de pesquisa, para ser aprovada pelo Colegiado de curso, deve possuir:

 

a) no mínimo 2 (dois) professores permanentes do curso;

 

b) produção acadêmica relevante, específica e com conexão direta com os projetos de
pesquisa (individuais e/ou cole�vos) de seus integrantes;

 

c) a�vidades semestrais de ensino e orientação; e

 

d) relação com a área de concentração do Mestrado e com os projetos de  pesquisa
(individuais e/ou cole�vos) de seus integrantes.
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II - as linhas de pesquisa serão avaliadas a cada 2 (dois) anos, após a primeira avaliação
quadrienal da CAPES, por Comissão específica criada pela coordenação Colegiado de Curso, que poderá
desa�var linhas existentes ou criar novas, em função dos critérios enunciados no inciso anterior; e

 

III - qualquer alteração de área de concentração, linhas de pesquisa e/ou componentes
curriculares na proposta do Mestrado deve ser aprovada pelo colegiado, pelas respec�vas unidades
acadêmicas responsáveis e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), observadas as
exigências e regulamentos da CAPES.

 

Art. 5º  O Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH) é formado por um colegiado
assim composto: coordenador, corpo docente (permanentes, colaboradores e visitantes, na proporção de
70%), representação estudan�l (na proporção de até 15%) e representação dos servidores técnico-
administra�vos em educação (na proporção de até 15%).

 

§ 1º  O corpo docente faz referência ao conjunto de doutores cien�ficamente produ�vos,
com produção compa�vel com as exigências descritas nos arts. 15, 16, 17 e 18 deste Regimento Interno,
além de envolvido, de modo sistemá�co e permanente, com as a�vidades de ensino e pesquisa do curso.

 

§ 2º A representação discente será eleita pelos seus pares, dentre os discentes
regularmente matriculados no curso.

 

§ 3º O Colegiado realizará pelo menos uma reunião ordinária por período le�vo, conforme
art. 11, § 6º do Regimento Geral da Unilab e, quando necessário, extraordinariamente, por convocação
do Coordenador ou de 2/3 (dois terços) do número de seus par�cipantes, sob jus�fica�va e sob pauta
específica.

 

§ 4º O comparecimento dos membros do Colegiado às reuniões será preferencial a
quaisquer outras a�vidades administra�vas, de ensino, pesquisa ou extensão, conforme art. 12 do
Regimento Geral da Unilab.

 

§ 5º Exigir-se-á para as reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado o quórum da
maioria simples de seus membros.

 

§ 6º Para a legi�midade/validade das decisões do Colegiado será necessária a formação da
maioria simples, contrária ou favorável, em votação ao tema previamente trazido à pauta.

 

Art. 6º  O Colegiado do curso terá as seguintes atribuições:

 

I - atuar como órgão máximo delibera�vo do curso nos assuntos de sua competência e
como órgão consul�vo de seus membros componentes;

 

II - aprovar a composição do corpo docente do curso, bem como o credenciamento, a
renovação de credenciamento e o descredenciamento dos docentes;
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III - aprovar, mediante proposta do coordenador ou de 2/3 (dois terços) dos membros, os
nomes dos componentes da banca examinadora responsável por selecionar os candidatos ao curso;

 

IV - aprovar e homologar a designação de orientador e de coorientador e sua eventual
mudança;

 

V - aprovar ou alterar o Regimento próprio, submetendo-o ao Conselho de Unidade
Acadêmica;

 

VI - decidir, quando cabível, pela u�lização de recursos financeiros des�nados ao curso;

 

VII - aprovar a lista de oferta de componentes curriculares, respeitando o calendário
acadêmico;

 

VIII - aprovar as etapas, critérios e o resultado final do processo sele�vo para ingresso de
discentes no curso, respeitando o Regimento Geral da Pós-Graduação stricto sensu;

 

IX - fazer cumprir as disposições do Estatuto, do Regimento Geral e do Regimento Interno;

 

X - deliberar sobre o prazo adicional de vinculação do discente ao curso;

 

XI - definir as diretrizes referentes às formas de apresentação de exames de qualificação,
de defesa de dissertação e as situações em que são admi�das dissertações escritas e/ou defendidas em
língua estrangeira;

 

XII - emi�r parecer acerca de assuntos de natureza administra�va, didá�ca e disciplinar, no
âmbito de sua competência;

 

XIII - aprovar os planos de a�vidades do curso, as propostas de disciplinas ofertadas com
seus respec�vos créditos e pré-requisitos, além da lotação dos docentes em cada período le�vo;

 

XIV - decidir sobre o número de vagas para a matrícula nas disciplinas de responsabilidade
do curso;

 

XV - aprovar os projetos de pesquisa e os planos de cursos para posterior
encaminhamento ao Conselho de Unidade Acadêmica;

 

XVI - deliberar e executar o processo de eleição, dentre os membros docentes, do
coordenador e do vice-coordenador do curso; e

 

XVII - emi�r parecer acerca de recursos contra atos do Coordenador do Curso,
encaminhando  o parecer à Unidade Acadêmica.
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Art. 7º  O Mestrado Interdisciplinar em Humanidades (MIH) será administrado pela
Coordenação.

 

§  1º   A Coordenação, uma vez eleita, será designada por Portaria da Reitoria da Unilab.

 

§ 2º As comissões de bolsas, credenciamento e recredenciamento, examinadoras do
processo sele�vo, receptora e escru�nadora do processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador,
de Finanças/PROAP, de Relatório CAPES e outras específicas serão indicadas pela Coordenação ou por 2/3
(dois terços) dos membros e homologadas pelo Colegiado de Curso.

 

§ 3º  A Comissão de Bolsas será composta, preferencialmente, por 1 (um) representante
do corpo docente permanente, 1 (um) técnico-administra�vo em educação (TAE's) e 1 (um)
representante discente, regularmente matriculado no curso.

 

§ 4º A Comissão Receptora e Escru�nadora do Processo Eleitoral, após portariada, terá
autonomia para divulgar, de maneira isenta à disputa, informações administra�vas decorrentes do pleito
para Coordenador/a e Vice Coordenador/a à comunidade do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades
(MIH). 

 

Art. 8º  A coordenação será integrada pelo Coordenador, Vice-Coordenador e pela
Secretaria do curso.

 

§ 1º  Os mandatos do Coordenador e do Vice-Coordenador do curso são de 2 (dois) anos,
podendo ser reconduzidos por igual período.

 

§ 2º  Na falta ou impedimento, temporário ou permanente, do Coordenador do curso, suas
funções são exercidas, para todos os efeitos, pelo Vice-Coordenador.

 

§ 3º Na falta ou impedimento do Coordenador e do Vice-Coordenador, simultaneamente,
a função de coordenador será exercida pelo representante docente mais an�go do colegiado em
exercício do magistério superior na Unilab.

 

§ 4º Em caso de impedimento permanente ou na renúncia do Vice-Coordenador, sua
subs�tuição deve ser feita por eleição do colegiado, em reunião convocada para tal fim, e o mandato do
eleito corresponderá ao período restante da gestão do subs�tuído.

 

§ 5º  Obrigatoriamente, o Coordenador e o Vice-Coordenador devem ser docentes
permanentes do curso e docentes efe�vos do quadro da Unilab.

 

§ 6º  A Coordenação contará com o apoio da Secretaria do curso.

 

Art. 9º  A Coordenação de Curso terá as seguintes atribuições:
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I - convocar eleição para a coordenação;

 

II - presidir as reuniões do colegiado;

 

III - submeter ao colegiado a lista de oferta de componentes curriculares, respeitando o
calendário acadêmico;

 

IV - cancelar oferta de componente curricular, após aprovação pelo colegiado do curso;

 

V - submeter ao colegiado os processos de aproveitamento de estudos solicitados por
discentes do curso;

 

VI - submeter à PROPPG, para sua análise e posterior encaminhamento ao Consepe,
propostas de alterações da área de concentração, linhas de pesquisa e/ou componentes curriculares,
após aprovação pelo colegiado do curso e respec�va instância colegiada da unidade acadêmica;

 

VII - elaborar e encaminhar para a CAPES o relatório das a�vidades anuais do curso;

 

VIII - encaminhar os editais de processo sele�vo, após aprovação pelo Colegiado do curso,
para análise da PROPPG;

 

IX - publicar e acompanhar os editais de seleção;

 

X - formalizar junto à PROPPG, para inserção no sistema de controle acadêmico vigente, a
decisão do colegiado rela�va ao prazo máximo de vinculação do discente ao curso;

 

XI - aprovar ad referendum, em casos de urgência, medidas que se imponham em matéria
da competência da coordenação, submetendo seu ato à ra�ficação do colegiado na reunião subsequente;

 

XII - propor aos órgãos competentes providências no sen�do de aprimorar a infraestrutura
�sica e acadêmica no âmbito do curso; e

 

XIII - garan�r a implementação dos critérios de avaliação estabelecidos pela CAPES no
âmbito do curso.

 

Art. 10.  Compete à Secretaria do curso:

 

I -  manter em ordem e atualizados documentos e registros do  mesmo;

 

II - emi�r documentos referentes à vida acadêmica do discente;
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III - assessorar as comissões do curso;

 

IV - acompanhar os editais do curso;

 

V - prestar informações referentes ao curso para a comunidade acadêmica e o público
externo;

 

VI - receber inscrições e documentação dos processos sele�vos, de matrícula e promover o
arquivamento desses documentos; e

 

VII - cadastrar bancas de qualificação e de defesa no Sistema Integrado de Gestão de
A�vidades Acadêmicas (SIGAA), mediante solicitação formal do orientador e da coordenação do curso.

 

Art. 11.  A Comissão de bolsas terá as seguintes atribuições:

 

I -  estabelecer e sugerir ao Colegiado do curso critérios internos para concessão,
cancelamento e subs�tuição de bolsas, em conformidade com as normas vigentes no Regimento Geral da
Pós-Graduação;

 

II -  analisar e emi�r parecer sobre os relatórios de bolsas; e

 

III - acompanhar, discu�r e emi�r parecer sobre qualquer assunto referente a bolsas.

 

Parágrafo único. A portaria que nomeia a comissão de bolsas terá validade de 2 (dois)
anos.

 

Art. 12.  Compete ao docente na função de orientador:

 

I - elaborar, juntamente com o orientando, seu programa de estudos e opinar sobre a
escolha de disciplinas, complementações de créditos fora do curso, aproveitamento de a�vidades como
crédito, trancamento ou subs�tuição de disciplinas;

 

II - orientar a dissertação em todas as fases de sua elaboração;

 

III - autorizar a entrega à Coordenação das versões defini�vas, por ocasião da qualificação
e da defesa de dissertação;

 

IV - zelar e acompanhar con�nuamente para que o discente cumpra os prazos referentes
às a�vidades acadêmicas;

 

V -  zelar para que o trabalho de dissertação esteja de acordo com o Manual de
Normalização de Trabalhos da Unilab;
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VI - decidir, em conjunto com a Coordenação, as bancas de qualificação e defesa de
dissertação de seus orientandos;

 

VII -  presidir as bancas de qualificação e de defesa de dissertação;

 

VIII - ministrar no mínimo 1 (uma) disciplina por ano le�vo;

 

IX -  emi�r parecer, para apreciação do Colegiado ou da Comissão per�nente, em
processos iniciados por seus orientandos; e

 

X -  encaminhar à coordenação a solicitação do exame de qualificação e de defesa de
dissertação.

 

Art. 13.   Compete ao docente na função de Coorientador:

 

I -  acompanhar a vida acadêmica do discente, auxiliando o trabalho do orientador; e

 

II -  subs�tuir integralmente o orientador na circunstância da ausência ou impedimento.

 

Parágrafo único. O coorientador deverá obrigatoriamente ser membro �tular das
comissões julgadoras de qualificação e de defesa.

 

Art. 14. O credenciamento de novos professores para o Mestrado Interdisciplinar em
Humanidades (MIH) será avaliado por Comissão específica e aprovado pelo Colegiado de Curso.

 

§ 1º  A produção docente a ser avaliada para o credenciamento será sempre referente aos
36 (trinta e seis) meses anteriores da data de solicitação.

 

§ 2º  O credenciamento deverá enquadrar o docente nas categorias previstas pela
Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2012 da CAPES, como “permanente”, “colaborador” ou “visitante”, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 16, 17 e 18 deste Regimento Interno.

 

Art. 15.  O recredenciamento dos docentes deverá ser realizado, preferencialmente, com
periodicidade anual.

 

§ 1º  O recredenciamento de docentes será realizado por Comissão específica, avaliado
pela Coordenação e aprovado pelo Colegiado.

 

§ 2º  A produção docente a ser avaliada para o recredenciamento será sempre referente
aos 36 (trinta e seis) meses anteriores a data do recredenciamento.
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§ 3º  O recredenciamento deverá enquadrar os docentes nas categorias previstas no art. 2º
e seus incisos da Portaria CAPES nº 81, de 3 de Junho de 2016, como “permanente”, “colaborador” ou
“visitante”.

 

§ 4º O docente que não cumprir os critérios mínimos exigidos para o enquadramento em
uma das 3 (três) categorias previstas (“permanente”, “colaborador” ou “visitante”) será descredenciado
do Mestrado.

 

§ 5º  O docente que for descredenciado terá que aguardar no mínimo 1 (um) ano antes de
solicitar novo credenciamento.

 

Art. 16.  Para ser enquadrado na categoria de “permanente” o docente deverá ter o �tulo
de Doutor e atender às seguintes exigências:

 

I - dedicar-se à pesquisa e veiculá-la mediante a publicação de ar�gos, resenhas,
traduções, livros, capítulos de livros, apresentação de trabalhos em eventos relevantes da área
interdisciplinar, par�cipação em grupos de pesquisa e/ou sociedades cien�ficas, etc;

 

II - possuir uma produção cien�fica média, nos úl�mos 36 (trinta e seis) meses da data de
recredenciamento, de 2 (duas) publicações de ar�gos cien�ficos divulgados em veículos classificados pelo
menos no estrato B3 do Qualis ou capítulos de livros. Dentre as três publicações deverá constar,
preferencialmente, pelo menos 1 (um) ar�go publicado em veículos classificados no estrato B2. A
publicação de 1 (um) livro (autoral ou tradução) com classificação no estrato L3 ou superior subs�tui as 3
(três) publicações requeridas;

 

III - quando o docente pertencer ao quadro da Unilab, deverá desenvolver a�vidades de
ensino na graduação;

 

IV - quando for docente com vínculo com outra Ins�tuição de Ensino Superior (IES),
par�cipando do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades através de convênio específico, deverá
desenvolver a�vidade de ensino no curso, ministrando ao menos uma disciplina durante o ano le�vo, e
a�vidade de orientação e/ou coorientação;

 

V - par�cipar de projeto de pesquisa do curso ou vinculado a este;

 

VI - não faltar injus�ficadamente, no período de 1 (um) ano, a 3 (três) reuniões
consecu�vas ou a 5 (cinco) intercaladas, conforme o art. 12, § 3º, inciso I do Regimento Geral da Unilab;

 

VII - par�cipar das Comissões, quando solicitado;

 

VII - receber para orientação, ao menos, um discente a cada 2 (dois) anos, até o máximo
permi�do pelas normas da CAPES;
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VIII - atender aos pré-requisitos descritos no art. 2º, seus incisos e alíneas da Portaria nº 2,
de 4 de janeiro de 2012, da CAPES, para a categoria de “permanente”; e

 

IX -  o docente que, na ocasião do recredenciamento, não apresentar os critérios mínimos
exigidos para a categoria de "permanente" será recredenciado na categoria de “colaborador”.

 

Art. 17.  Para ser enquadrado na categoria de “colaborador” o docente deverá atender às
seguintes exigências:

 

I - dedicar-se à pesquisa e veiculá-la mediante a publicação de ar�gos, resenhas,
traduções, livros, capítulos de livros, apresentação de trabalhos em eventos relevantes para área
interdisciplinar, par�cipação em grupos de pesquisa e/ou sociedades cien�ficas, etc;

 

II - possuir uma produção cien�fica média, nos úl�mos 36 (trinta e seis) meses da data de
recredenciamento, de 2 (duas) produções cien�ficas, com a exigência adicional dos ar�gos serem
divulgados em veículos classificados, ao menos, no estrato B3 do Qualis Periódicos ou capítulos de livro.
A publicação de 1 (um) livro (autoral ou tradução), classificado no estrato L2 ou superior, subs�tui as 2
(duas) publicações requeridas;

 

III - quando o docente for do quadro da Unilab, deve igualmente desenvolver a�vidades de
ensino na graduação, sendo exigido que ministre no ao menos 1 (uma) disciplina no ano le�vo;

 

IV - quando for docente aposentado da Unilab (emérito ou não), deverá manter, no
mínimo, a a�vidade de orientação, sendo faculta�va a docência de disciplina no curso;

 

V - quando for professor com vínculo em outra IES, par�cipando do através de convênio
específico, deverá desenvolver a�vidades de ensino  no curso, ministrando, ao menos, 1 (uma) disciplina
no ano le�vo;

 

VI - par�cipar de projeto de pesquisa do curso ou vinculado a este;

 

VII - par�cipar, ao menos, de 50% (cinquenta por cento) das reuniões do Colegiado;

 

VIII - par�cipar das Comissões, quando solicitado;

 

IX - receber para orientação, ao menos, um discente a cada 2 (dois) anos, até o máximo
permi�do pelas normas da CAPES;

 

X - possuir, no mínimo, 1 (uma) orientação e/ou coorientação em andamento; e

 

XI - atender ao disposto no art. 4º e seu parágrafo 1º da Portaria nº 2, de 4 de janeiro de
2012, da CAPES, para a categoria de “colaborador”.
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Art. 18. Integram a categoria de “visitantes” os docentes que atendam ao disposto no
art. 3º e seu parágrafo único da Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2012, da CAPES.

 

CAPÍTULO III

DO REGIME ACADÊMICO

 

Art. 19.  A estrutura curricular do Mestrado agrega as diversas áreas do conhecimento em
humanidades. Essa estrutura foi concebida para contribuir com a formação discente nos campos da
pesquisa e/ou docência em uma perspec�va interdisciplinar. Tal estrutura, contudo, pode ser alterada ,
em atenção ao possível surgimento de novas necessidades decorrentes, em especial, da atuação do
corpo docente.

 

Art. 20.  Em concordância com o orientador e a Coordenação do curso, o
discente, regularmente matriculado, poderá cursar ou aproveitar disciplinas de outros cursos ou
Programas stricto sensu, com conceito mínimo 3 (três) na avaliação da CAPES, observadas as
equivalências de carga horária, crédito, conteúdo programá�co e/ou conceito.

 

§ 1º  O número de créditos de aproveitamento de disciplinas não poderá ultrapassar 6
(seis) créditos do número mínimo exigido pelo curso para as disciplinas, salvo no caso de créditos ob�dos
no próprio curso por discentes readmi�dos, com anuência do orientador.

 

§ 2º O discente poderá, caso aprovado pelo Colegiado, aproveitar um máximo de 2 (dois)
créditos referentes a cursos realizados em eventos cien�ficos regionais, nacionais e internacionais, desde
que o curso possua conteúdo programá�co, lista de frequência e carga horária.

 

§ 3º Será man�da a nota da componente curricular cursada em outro programa de pós-
graduação stricto sensu, objeto de aproveitamento de estudos. Em caso de conceito, este será
transformado em nota, que será analisada por comissão específica criada para este fim.

 

§ 4º  A matrícula na a�vidade acadêmica dissertação exige cumula�vamente do discente:

 

I -  aprovação em todas as disciplinas exigidas para a integralização de créditos;

 

II -  média final, medida pelo Coeficiente de Rendimento (CR), igual ou superior a 7,0
(sete);

 

III - aprovação na a�vidade acadêmica proficiência em língua estrangeira; e

 

IV - aprovação no exame de qualificação.

 

§ 5º O discente que desejar cursar componente curricular em outro programa de pós-
graduação stricto sensu deve apresentar previamente ao período de matrícula constante no calendário
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acadêmico o detalhamento da respec�va ementa e bibliografia ao coordenador do curso, com a anuência
do orientador, para o posterior aproveitamento de estudos.

 

Art. 21. Os discentes regularmente matriculados em outros cursos ou programas de pós-
graduação stricto sensu de outras ins�tuições de Ensino Superior (IES) poderão se matricular em
disciplinas isoladas do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, com matrícula semestral prévia,
mediante apresentação de solicitação do orientador ou Coordenador de origem, com anuência do
professor da disciplina e aceite pela Coordenação do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades.

 

Art. 22.  Os discentes regularmente matriculados deverão cumprir o Estágio Docente sob  a
supervisão do orientador e do professor da disciplina, quando este não for o próprio orientador.

 

§ 1º O Estágio Docente consta de preparação e ministração de aulas em disciplinas de
cursos de graduação em área afim e deverá ser realizado com a supervisão do orientador e do professor
da respec�va disciplina.

 

§ 2º O conceito final do discente no estágio docente será conferido pelos supervisores,
conforme disposto neste regimento interno.

 

§ 3º O estágio docente equivalerá a 4 (quatro) créditos.

 

§ 4º A componente Estágio Docente I é pré-requisito para a componente Estágio Docente
II.

 

§ 5º O discente poderá ser dispensado do estágio docente, caso comprove a experiência
docente igual ou superior a 1 (um) ano no ensino superior.

 

Art. 23.  A unidade básica para avaliação da intensidade e duração das disciplinas do curso
é o crédito, que equivale a 15 (quinze) horas/aula.

 

§ 1º  O número de créditos exigidos para a integralização do curso será de 34 (trinta e
quatro). A dissertação equivalerá a 10 (dez) créditos do total.

 

§ 2º  As disciplinas podem ser ofertadas na modalidade extensiva, ao longo do semestre,
ou intensiva, com carga horária concentrada em curto período.

 

§ 3º  A integralização dos estudos em componentes curriculares, expressos em unidades
de créditos, é de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas.

 

Art. 24.  O plano de ensino de cada disciplina será apresentado pelos docentes
responsáveis  e subme�do à apreciação da Coordenação e do Colegiado do Curso.

 

Parágrafo único. Cons�tuem itens obrigatórios do programa da disciplina: o nome da
disciplina, o código, o número de créditos, os docentes responsáveis, a ementa, o obje�vo geral, o
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conteúdo programá�co, formas de avaliação e referências bibliográficas.

 

CAPÍTULO IV

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO

 

Art. 25. A avaliação de rendimento acadêmico no curso será feita por disciplina e
a�vidades acadêmicas (proficiência em língua estrangeira, exame de qualificação e defesa de
Dissertação), incluindo aspectos de assiduidade e aproveitamento, ambos eliminatórios.

 

§ 1º A avaliação do rendimento acadêmico abrange sempre os aspectos de assiduidade e
desempenho. O docente é o responsável por inserir a avaliação do rendimento no sistema de controle
acadêmico vigente.

 

§ 2º  Entende-se por assiduidade a frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horária prevista para a a�vidade ou disciplina.

 

§ 3º Considerar-se-á aprovado o discente que apresentar frequência igual ou superior a
75% (cinco por cento) das a�vidades desenvolvidas e nota final igual ou superior a 7,0 (sete) ou conceito
aprovado.

 

§ 4º  A avaliação nas disciplinas obrigatórias e opta�vas será expressa por meio de notas
na escala de 0 (zero) a 10 (dez) com, no máximo, uma casa decimal.

 

§ 5º Para as a�vidades de exame de qualificação e defesa de dissertação a avaliação
deverá ser categorizada em aprovado ou reprovado.

 

§ 6º  A proficiência em língua estrangeira seguirá as normas de proficiência da Unilab.

 

§ 7º  O discente deverá apresentar à Secretaria do Mestrado a declaração de proficiência
em língua estrangeira em um prazo máximo de 18 (dezoito) meses a par�r da primeira matrícula.

 

§ 8º O prazo máximo para aproveitamento de exame de proficiência realizado antes da
entrada no curso é de 24 (vinte e quatro) meses da data da realização do exame.

 

§ 9º O discente com uma reprovação em qualquer componente curricular, incluindo-se as
a�vidades acadêmicas (proficiência em língua estrangeira e exame de qualificação), terá direito a uma
nova oportunidade, respeitado o disposto nos incisos IV e V do art. 6º do Regimento Geral da Pós-
graduação.

 

§ 10. Não será permi�da uma nova oportunidade para os casos de reprovação na a�vidade
acadêmica de defesa de dissertação.
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§ 11.  A critério do docente responsável, a avaliação de rendimento das disciplinas ou
a�vidades far-se-á por um ou mais dos seguintes instrumentos de aferição: provas escritas e/ou oral,
seminários, trabalhos escritos, resenhas, ar�gos aceitos para publicação e/ou publicados, assim como
par�cipação geral na a�vidade ou disciplina.

 

§ 12.  No caso da defesa da dissertação, a avaliação será expressa pelo
conceito aprovado ou reprovado.

 

§ 13. Quando, pelo menos, um dos membros da banca considerar a dissertação com o
conceito reprovado, prevalecerá o conceito reprovado para o julgamento do trabalho.

 

§ 14. Quando os membros da banca considerarem, consensualmente, que a Dissertação
ultrapassa, posi�vamente, o requerido para uma adequada e excelente dissertação, as dissertações
poderão receber, além do conceito, a menção com louvor.

 

Art. 26. Ao discente regularmente matriculado no curso compete:

 

I - cursar as disciplinas ofertadas, conforme indicação do seu orientador;

 

II - cumprir o estágio docente, no caso de não ter sido dispensado de tal estágio, conforme
§ 5º, art. 22 deste Regimento Interno;

 

III - somente cursar disciplinas ou a�vidades externas ao curso com anuência do seu
orientador e da coordenação;

 

IV - fazer os relatórios e outras a�vidades solicitadas pela coordenação e pelo orientador; e

 

V -  cumprir as a�vidades que lhe competem dentro dos prazos regimentais.

 

Art. 27.  Após o cumprimento dos créditos de disciplinas, das aprovações nos exames de
proficiência e de qualificação, o orientador do discente poderá requerer banca de dissertação, desde que
o seu orientando tenha aprovado, no mínimo, 1 (um) ar�go para publicação em veículo classificado nos
estratos A1 a B5 do Qualis Periódicos da CAPES, ou ainda 1 (um) capítulo de livro, com ISBN, e/ou, ainda,
trabalho completo, com ISSN, publicado  em Anais de eventos nacionais e/ou internacionais.

 

Art. 28.  Considerar-se-á aprovado no curso o discente que sa�sfizer às seguintes
condições:

 

I - tenha concluído todos os créditos exigidos;

 

II - tenha concluído o estágio docente, no caso de não ter sido dispensado de tal estágio;

 

III - tenha ob�do, nas disciplinas, nota igual ou superior a 7,0 (sete);
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IV - tenha ob�do, no exame de qualificação, o conceito “aprovado”;

 

V - tenha ob�do, na defesa da dissertação, o conceito “aprovado”; e

 

VI - tenha defendido a dissertação dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses,
prazo este contado a par�r da data da primeira matrícula, podendo ser prorrogado por até 6 (seis) meses
,em casos excepcionais previstos nas Normas do Regimento Geral da Pós-Graduação, devidamente
aprovado pelo orientador e pelo Colegiado de Curso.

 

Art. 29.  O sistema de controle acadêmico vigente cancela o vínculo ao curso do discente
que se enquadrar em uma das seguintes situações: 

 

I - for reprovado duas vezes na mesma componente curricular, inclusive nas a�vidades
acadêmicas de proficiência em língua estrangeira e exame de qualificação;

 

II - for reprovado, uma vez, em 2 (duas) componentes curriculares dis�ntas no decorrer do
curso;

 

III - não tenha efetuado matrícula em componente curricular no semestre vigente;

 

IV - extrapolar o prazo máximo do curso definido pelo colegiado, respeitado o disposto no
inciso I do art. 6º do Regimento Geral da Pós-Graduação; e

 

V - for reprovado na a�vidade acadêmica de defesa de dissertação.

 

CAPÍTULO V

DA INSCRIÇÃO, ADMISSÃO, MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA DOS DISCENTES

 

Art. 30. O acesso ao Mestrado por candidatos brasileiros ou internacionais é feito
exclusivamente por meio de processo sele�vo, previamente definido pela coordenação, mediante edital
de seleção, homologado pelo colegiado do curso e pela PROPPG:

 

I - após a homologação do edital pela PROPPG, a divulgação e demais etapas do processo
de seleção de discentes são de responsabilidade da coordenação do curso; e

 

II - o candidato internacional, quando aprovado em processo sele�vo, somente poderá ser
admi�do e permanecer no curso quando apresentar documento de iden�dade válido e documento de
visto temporário ou permanente que o autorize a estudar no Brasil.

 

Art. 31. Poderá ser admi�do no curso candidato portador de diploma em Curso de
Graduação, reconhecido pelo MEC,  ob�do em Ins�tuição de Ensino Superior (IES), e que tenha sido
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aprovado no processo sele�vo, sa�sfazendo as exigências específicas do Mestrado, devidamente
expressas em Edital do processo sele�vo.

 

Parágrafo único. Poderá ser aceito no Mestrado candidato portador  de diploma de curso
superior fornecido por ins�tuição de outro país, desde que devidamente reconhecido/revalidado no
Brasil, conforme a legislação vigente.

 

Art. 32. A documentação necessária para a inscrição no processo sele�vo será estabelecida
em Edital específico:

 

I - o edital poderá admi�r a inscrição de candidatos mediante a apresentação de
comprovante oficial de que está no úl�mo semestre de curso de   graduação, com previsão de conclusão
até a data da primeira matrícula no Mestrado;

 

II - no caso de discentes internacionais, será exigido o reconhecimento do diploma, como
previsto nas normas para os cursos e programas de pós-graduação stricto sensu da Unilab;

 

III - a revalidação/reconhecimento de diploma de graduação de discente internacional
poderá ser dispensada em  decorrência de acordos vigentes entre a UNILAB, outras IES e organismos
internacionais, desde que em situações condizentes com as preconizadas na legislação nacional vigente;

 

IV - a classificação de candidatos e candidatas para as 20 (vinte) vagas ofertadas
anualmente considerará os termos da Resolução Consuni nº 40/2021, sendo as vagas distribuídas a par�r
dos seguintes critérios:

 

a) 70% (setenta por cento) das vagas serão des�nadas para ampla concorrência, incluindo
candidatos graduados no Brasil, candidatos graduados nos PALOP e Timor-Leste e Técnicos
Administra�vos em Educação da Unilab;

 

b) 20% (vinte por cento) das vagas serão des�nadas para ações afirma�vas que
contemplem negros, indígenas e pessoas com deficiência (PCD); e

 

c) 10% (dez por cento) das vagas serão des�nadas para outros segmentos de ações
afirma�vas previstas pela Resolução Consuni nº 40/2021: Quilombolas, Comunidades Tradicionais, Trans,
Refugiados, Ciganos e Egressos do sistema prisional.

 

V - a cada processo sele�vo anual, o Colegiado do Curso definirá e comunicará à PROPPG o
quan�ta�vo específico de vagas des�nadas para ampla concorrência e às vagas de ações afirma�vas; e

 

VI - os (as) candidatos inscritos/as para as vagas de ações afirma�vas serão entrevistados
ou terão a documentação de inscrição verificada por comissões (de heteroiden�ficação e/ou de avaliação
de documentos) para que não haja desvio da finalidade da polí�ca de ações afirma�vas, observando
legislações específicas para cada segmento de concorrência. Os(as) candidatos(as) que não forem
reconhecidos como tal pela comissão serão redirecionados para as vagas de ampla concorrência.
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Art. 33. A seleção dos candidatos realizar-se-á por Comissão de Seleção e se submeterá aos
critérios do Edital.

 

Art. 34. No início de cada semestre le�vo, em concordância com o calendário
 estabelecido, o discente deverá efetuar matrícula. A escolha das disciplinas  deverá ter a anuência do
orientador.

 

Art. 35. A matrícula do discente regular será solicitada pelo próprio no sistema de controle
acadêmico vigente na Unilab, homologada pelo orientador e confirmada pela coordenação do curso, de
acordo com prazos e datas estabelecidas no Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da
Unilab.

 

Art. 36.  O discente matriculado no Mestrado ficará sujeito ao cumprimento das normas
estabelecidas neste Regimento Interno.

 

Art. 37.  O discente do Mestrado será classificado em regular ou especial:

 

I - são discentes regulares aqueles que mantêm o vínculo com a ins�tuição (matrícula) e
com o curso, ocupando a vaga ob�da no processo sele�vo, mediante cumprimento dos requisitos e
exigências previstos em Edital;

 

II - são discentes especiais os candidatos aprovados em processo sele�vo específico,
oriundos ou não de cursos de pós-graduação stricto sensu de outras ins�tuições, que, já tendo concluído
curso de graduação reconhecido, são aceitos para cursar componentes curriculares isoladas, mantendo
vínculo exclusivamente com a disciplina ou a�vidade em que forem matriculados, sem estabelecer
vínculo com a ins�tuição ou com o curso;

 

III - os discentes especiais são admi�dos para cursar componentes curriculares específicas,
ofertadas, a critério da coordenação e mediante concordância do docente responsável pela componente
curricular, respeitado o limite de 6 (seis) créditos e limitado a 2 (dois) períodos le�vos regulares,
consecu�vos ou não;

 

IV - a matrícula do discente especial será realizada pelo Coordenador do curso, respeitado
o período de matrícula constante no calendário acadêmico;

 

V - tendo efetuado a sua matrícula, o discente especial estabelece vínculo com a
componente curricular a ser cursada, devendo ser aferidos os mesmos mecanismos de frequência e
avaliação de desempenho aplicados àqueles que se encontram matriculados como discentes regulares;

 

VI - os estudos concluídos com aprovação em determinada componente curricular cursada
por um discente especial podem ser aproveitados quando do ingresso na condição de discente regular no
Mestrado; e

 

VII - Somente será assegurada a condição de discente regular ou especial àqueles que
tenham efetuado matrícula semestral em alguma componente curricular do Mestrado.
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Art. 38. Somente será permi�do o trancamento do curso por mo�vo de doença ou de
licença-maternidade, devidamente autorizado pelo serviço médico da Unilab, não sendo computado o
período de trancamento para efeito do que preceitua o inciso I do art. 6º do Regimento Geral da Pós-
Graduação.

 

Art. 39.  É permi�do ao discente trancar matrícula em componente curricular, obedecendo
ao calendário acadêmico da pós-graduação da Unilab, exigindo-se para tanto a anuência do orientador e
do coordenador, os quais devem observar a viabilidade e o prazo de trancamento, respeitado o
Regimento geral da Pós-Graduação.

 

Parágrafo único. A autorização de Regime Especial pelo serviço médico da Unilab não
implica em trancamento do curso ou prorrogação de prazo de conclusão.

 

Art. 40. A requerimento do interessado, e desde que haja vagas, a Coordenação pode
aceitar a transferência de estudantes procedentes de Cursos ou Programas equivalentes, após
deliberação do Colegiado do Curso.

 

Parágrafo único. No requerimento de transferência, o estudante deverá apresentar Projeto
de Dissertação, Histórico Escolar, Diploma de Graduação e carta de recomendação da Coordenação de
seu curso de origem.

 

Art. 41.  O Mestrado oferecerá ao discente, desde que  requeira, guia de transferência para
outras ins�tuições.

 

CAPÍTULO VI

DA QUALIFICAÇÃO, DISSERTAÇÃO E DOS DIPLOMAS

 

Art. 42.  A banca de Exame de qualificação será composta por, no mínimo, 3 (três)
docentes e/ou pesquisadores com �tulação de doutor e/ou por pessoa com diploma de Notório Saber
em Artes, O�cios e Cosmologias Tradicionais, devendo ser presidida pelo orientador.

 

Parágrafo único. O exame de qualificação deverá ser realizado antes da matrícula na
a�vidade acadêmica dissertação, salvo em situações de reprovação ou prorrogação aprovada pelo
colegiado, respeitado o disposto no Regimento Geral da Pós-Graduação.

 

Art. 43. A banca de defesa de Dissertação (presidida pelo orientador) será composta por,
pelo menos, 3 (três) membros �tulares e 1 (um) membro suplente, sendo todos professores e/ou
pesquisadores com �tulação de doutor e/ou  pessoa com diploma de Notório Saber em Artes, O�cios e
Cosmologias Tradicionais.

 

§ 1º  Dos 3 (três) membros �tulares que compõem a banca de defesa de Dissertação, pelo
 menos 1 (um), obrigatoriamente, não poderá fazer parte do corpo docente do Mestrado Interdisciplinar
em Humanidades.
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§ 2º  Se o discente es�ver sendo acompanhado por um coorientador, este deverá,
obrigatoriamente, ser membro �tular da banca de defesa de Dissertação.

 

Art. 44.  A elaboração da dissertação de mestrado será supervisionada pelo professor
orientador e/ou coorientador.

 

Parágrafo único. Uma vez concluída a Dissertação, o candidato deverá entregá-la à banca
examinadora, com antecedência mínima  de 30 (trinta) dias da data prevista para a defesa.

 

Art. 45. A sessão de apresentação e julgamento da Dissertação será pública, em local, data
e hora previamente divulgados, registrando-se os trabalhos em Ata, assinada  pelos membros �tulares da
banca examinadora.

 

§ 1º  É permi�da a realização de sessão pública de defesa de dissertação por meio de
videoconferência, ou outro suporte eletrônico, com a par�cipação a distância, de até 2 (dois) membros
da comissão examinadora.

 

§ 2º Nas sessões públicas de defesa de dissertação ou tese por meio de videoconferência,
ou outro suporte eletrônico a distância, o discente que realizará a apresentação de Dissertação e o
presidente da banca examinadora, deverão estar fisicamente presentes no local onde ocorrerá a defesa,
em um dos Campi da Unilab.

 

§ 3º Em situações excepcionais, tais como pandemia ou estado de calamidade pública,
declaradas pelos governos municipais, estadual ou federal e com a anuência do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unilab, as sessões públicas de defesa de dissertação ou tese poderão ser
realizadas integralmente por videoconferência ou outro suporte eletrônico a distância.

 

§ 4º Em casos de par�cipação de membro da comissão examinadora por meio de
videoconferência, ou outro suporte eletrônico a distância, no local da assinatura do membro cuja
par�cipação se deu a distância, deve-se registrar: “par�cipação por videoconferência”.

 

Art. 46.  Após a defesa da Dissertação, o discente deverá cumprir o procedimento pós
defesa do sistema acadêmico vigente, que se inicia com a submissão da versão final corrigida da
dissertação até a homologação do diploma.

 

§ 1º  A versão final da Dissertação deverá conter as alterações sugeridas pela banca
 quando da defesa, devidamente aprovadas pelo orientador, e adequada ao Manual de Normalização de
Trabalhos Acadêmicos da Unilab.

 

§ 2º  No que se refere à documentação exigida pela Biblioteca Central da Unilab, o
discente deverá seguir o estabelecido na Regulamentação específica desta unidade.

 

§ 3º Após o recebimento da versão defini�va do trabalho pela coordenação do curso, o
discente receberá a requisição de homologação da dissertação para solicitar o diploma junto à unidade
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responsável pelo registro e controle acadêmico na Unilab.

 

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 47. Constarão como regulamentos adicionais a este Regimento, as exigências
específicas decorrentes de Resoluções, Portarias e Normas do Conselho Nacional de Educação – CNE e da
CAPES para a Pós-Graduação brasileira.

 

Art. 48.  Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado de Curso, ouvida a Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da Unilab.

 

Referência: Processo nº 23282.011295/2021-69 SEI nº 0367341
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 114, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Aprova o Relatório Anual de A�vidades do
Núcleo de Inovação Tecnológica da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (NIT-UNILAB),
referente ao ano de 2020.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro, considerando o processo nº 23282.009433/2021-40,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Relatório Anual de A�vidades do Núcleo de Inovação Tecnológica da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (NIT-UNILAB), referente ao ano de
2020.

 

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

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367405 e
o código CRC 2D6EAB14.

 

Referência: Processo nº 23282.009433/2021-40 SEI nº 0367405

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

O presente relatório tem como objetivo descrever as ações desenvolvidas

pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da UNILAB (NIT/UNILAB), referente ao

período de janeiro a dezembro de 2020, sob a coordenação geral do prof. Aluísio

Marques da Fonseca (Portaria Reitoria Nº 060, de 11 de fevereiro de 2019) e do

prof. Allberson Bruno de Oliveira Dantas (Portaria Reitoria Nº 214, de 22 de maio de

2020).

2 LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO
NIT/UNILAB

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade da Integração

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) é um órgão colegiado vinculado

à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), criado em 10 de dezembro

de 2013 com a finalidade de coordenar as atividades de proteção dos direitos de

propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da UNILAB, gerada

pelos membros do corpo docente, discente, técnico-administrativo, estagiários,

bolsistas, voluntários e órgãos ou empresas contratadas ou contratantes, cujas

criações intelectuais protegidas pela Lei de Propriedade Industrial resultem de

projetos ou atividades realizadas na Universidade, mediante o uso de seus recursos,

dados, meios, informações e equipamentos.

O NIT/UNILAB foi criado em respeito à obrigatoriedade de acordo com a

lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21.07.2010 e a Portaria

nº 282 de 06.03.2017, publicado no DOU de 07.03.2017, sobre a criação de núcleos

de inovação para gerenciarem o ecossistema de inovação nas instituições de ensino

superior e técnico, estabelecida pelo Ministério da Educação.

A Resolução Ad Referendum Consepe nº 16, de 20 de fevereiro de 2020,

dispõe sobre o Regimento e Plano de Organização do NIT/UNILAB e a Resolução
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Ad Referendum Consepe nº 17, de 20 de fevereiro de 2020, reedita, com alterações,

a Resolução nº 36/CONSUNI, de 13 de dezembro de 2013, e dispõe sobre a criação

do referido órgão colegiado.

O referido órgão colegiado possui uma composição de caráter

interdisciplinar, a qual foi regida por duas Portarias Reitorias em 2020: Portaria

Reitoria Nº 060, de 11 de fevereiro de 2019 (membros sob a coordenação geral do

prof. Aluísio Marques da Fonseca) e Portaria Reitoria Nº 214, de 22 de maio de 2020

(membros sob a coordenação geral do prof. Allberson Bruno de Oliveira Dantas).

Ao final de 2020, a PROPPG passou por uma reconfiguração interna de

seu organograma, através da Portaria Reitoria nº 478, de 19 de novembro de 2020,

a qual instituiu a Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) e a Divisão de

Empreendedorismo e Incubação de Empresas (DEI). Com as novas mudanças, o

NIT e a DEI estão inseridos na estrutura administrativa da CIT, que é a responsável

pela gestão da Inovação no âmbito da UNILAB.

Compete ao Núcleo de Inovação Tecnológica atuar:

a. Na prestação de apoio logístico e legal ao processo de transferência

de tecnologia e à realização de contatos;

b. No acompanhamento de processos de negociação e comercialização

das tecnologias desenvolvidas por pesquisadores da UNILAB junto a empresas

interessadas no licenciamento;

c. Na promoção de eventos de difusão do conhecimento fruto das

invenções em colaboração com unidades universitárias e setores da comunidade

externa, através da realização de seminários, oficinas e encontros setoriais;

d. Na colaboração do estabelecimento de políticas institucionais de

propriedade intelectual;

e. No estímulo e apoio da constituição de alianças estratégicas e o

desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais e

internacionais, a UNILAB e as organizações de direito privado sem fins lucrativos
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voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração

de produtos e processos inovadores;

f. No apoio ao estabelecimento de políticas institucionais de estímulo à

proteção das criações, licenciamento, inovação e outras transferências de

tecnologia.

3 ESTRUTURAÇÃO E ATIVIDADES INICIAIS DO NIT/UNILAB

Em consonância com o cenário de instituição de políticas de inovação, e

motivados a criar uma estruturação inicial para o NIT, um projeto foi enviado ao

CNPq com aprovação posterior. O projeto foi aprovado com um orçamento total de

R$ 175.000,00, sendo R$ 15.000,00 em capital e R$ 88.000,00 em custeio e R$

72.000,00 em bolsas, sendo duas bolsas de desenvolvimento tecnológico, nível C,

para um Advogado e um Administrador, no valor de R$ 1.100,00 cada e duas bolsas

de nível de IC no valor de R$ 400,00.

A comissão de implantação do NIT durante a execução do projeto do

CNPq realizou as seguintes atividades:

a. Elaboração e atualização das resoluções de funcionamento do

NIT/UNILAB com base na Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016;

b. Elaboração dos processos internos para registro de marcas e patentes

com base nas recomendações do INPI;

c. Elaboração da estrutura do site do NIT/UNILAB (www.unilab.edu.br/nit)

– está em fase de finalização pela Assecom;

d. Marca do NIT que foi proposta em um dos cursos do NIT/UNILAB por

uma das equipes que participaram. A marca foi finalizada pela Assecom;

e. Realização de cursos e eventos na UNILAB sobre inovação e

empreendedorismo. Foram realizadas mais de 120 horas de curso, com 623
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inscritos e 248 participantes certificados. Os cursos e eventos foram custeados com

recursos do projeto do CNPq;

f. Membro da REDENIT-CE e participação nas ações desta rede e nos

cursos ofertados em rede;

g. Participação dos membros da comissão em eventos da UNILAB e

externo;

h. Articulação de parcerias que viabilizaram o convênio entre a UNILAB e

o NUTEC;

i. Participação na comissão de elaboração de projetos aprovados em

editais de fomento que juntos estão trazendo aproximadamente 3 milhões para

UNILAB;

j. Identificação junto a DTI da economia de mais de R$ 840.000,00

realizado pela própria DTI com as tecnologias desenvolvidas pelos técnicos que

trabalham neste setor.

Tendo cumprido o seu papel de criar e implantar o NIT/UNILAB, a

comissão inicial foi extinta até a data 26 de junho de 2017, e iniciou-se o

funcionamento do NIT-UNILAB via gestão, como acontece em outras universidades

e instituições de ensino superior. Então, com base no funcionamento de outras

universidade e institutos federais, nas necessidades da UNILAB e de sua expansão

juntos aos países parceiros, a gestão do NIT/UNILAB foi formada por: Coordenador

do NIT, assessores de áreas (docentes), um técnico-administrativo e uma secretária

executiva.

4 MEMBROS DO NIT/UNILAB

A composição do NIT/UNILAB foi modificada em 2020, com a vigência de

duas portarias em momentos diferentes do ano. São elas:
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Portaria Reitoria Nº 060, de 11 de fevereiro de 2019: Aluísio Marques

da Fonseca (docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza – ICEN e

Coordenador do NIT); Plínio Nogueira Maciel Filho (representante técnico

administrativo em educação - TAE); Luís Gustavo Chaves da Silva (docente do

Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR); Thiago Moura de Araújo (docente do

Instituto de Ciências da Saúde - ICS); Allberson Bruno de Oliveira Dantas (docente

do Instituto de Educação a Distância - IEAD); Francisco Olímpio Moura Carneiro

(Docente do Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável - IEDS); Luís

Miguel Dias Caetano (docente do Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA) e

Tiago Martins da Cunha (docente do Instituto de Linguagens e Letras - ILL).

Portaria Reitoria Nº 214, de 22 de maio de 2020: Allberson Bruno de

Oliveira Dantas (docente do Instituto de Educação a Distância – IEAD e

Coordenador do NIT); Plínio Nogueira Maciel Filho (representante técnico

administrativo em educação - TAE); Luís Gustavo Chaves da Silva (docente do

Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR); Thiago Moura de Araújo (docente do

Instituto de Ciências da Saúde - ICS); Francisco Olímpio Moura Carneiro (Docente

do Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável - IEDS); Luís Miguel Dias

Caetano (docente do Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA) e Tiago

Martins da Cunha (docente do Instituto de Linguagens e Letras - ILL).

Além disso, há o funcionamento da secretaria executiva do NIT/UNILAB,

função exercida pela Assistente Técnico-administrativo terceirizada Liana Maria

Bessa Bomfim.

5 . CURSOS PROMOVIDOS PELO NIT/UNILAB

O NIT/UNILAB desenvolveu dois cursos ao longo de 2020: o Curso

“Inovação na Universidade”, de 15 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020 e o

Curso “Propriedade Intelectual”, de 15 de setembro de 2020 a 25 de outubro de

2020.
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Os cursos foram ofertados através de uma parceria com o Instituto de

Educação a Distância (IEAD) e tiveram como foco a disseminação da Inovação

Tecnológica na UNILAB, abertos à toda comunidade acadêmica, na modalidade a

distância. Cada curso, com 60 horas, pôde ser integralizado como atividades

complementares.

O Curso “Inovação na Universidade” teve como intuito apresentar o que

é a inovação tecnológica, suas vertentes, e suas formas de implantação,

sedimentação e ampliação na UNILAB. Foi ministrado pelos seguintes docentes:

Prof. Dr. Allberson Bruno de Oliveira Dantas – Instituto de Educação a Distância

(IEAD)/Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); Prof. Dr. Aluísio

Marques da Fonseca – Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN); Prof. Dr.

Antônio Manoel Ribeiro de Almeida – Diretor do Instituto de Educação a Distância

(IEAD); Prof. Dr. Antônio Carlos da Silva Barros – Instituto de Educação a Distância
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(IEAD); Prof. Dr. Francisco Olímpio Moura Carneiro – Instituto de Engenharias e

Desenvolvimento Sustentável (IEDS)/Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e Prof.

Dr. Joserlene Lima Pinheiro – Técnico em Assuntos Educacionais na Pro-Reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG).

Já o Curso “Propriedade Intelectual” teve como finalidade a partilha de

conhecimento sobre a referida temática, através da apresentação do processo de

registro de propriedades intelectuais diversas, como por exemplo: marcas, patentes

e licenças comerciais. Foi ministrado pelos seguintes docentes: Prof. Dr. Allberson

Bruno de Oliveira Dantas – Instituto de Educação a Distância (IEAD)/Coordenador

do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); Prof. Dr. Aluísio Marques da Fonseca –

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN); Prof. Dr. Antônio Manoel Ribeiro

de Almeida – Diretor do Instituto de Educação a Distância (IEAD); Prof. Dr. Francisco

Olímpio Moura Carneiro – Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável
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(IEDS)/Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e Prof. Dr. Joserlene Lima Pinheiro –

Técnico em Assuntos Educacionais na Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

(PROPPG).

6 . PATENTES

1. Registro de Programa de Computador/Software

Título: WID - Wise Infant Development

Titular: WESLEY SOARES DE MELO

Data de publicação: 15/07/2020

Processo Nº: BR512020002175-1

Software desenvolvido em linguagem Java Script, por Wesley Soares de
Melo, se apresenta como ferramenta de extensão e apoio ao processo de
ensino-aprendizagem na avaliação do desenvolvimento infantil do lactente.A seguir
o certificado de registro de programa de computador.
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7. PREENCHIMENTO DO FORMICT  - Formulário sobre a Política de Propriedade
Intelectual das ICT do Brasil

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), atendendo ao

disposto no art. 17 da Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, disponibiliza um

formulário eletrônico para que as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação

(ICTs) prestem ao MCTI informações anuais relativas a diversos aspectos da gestão

da propriedade intelectual no âmbito de tais instituições. Com base nos dados

fornecidos à Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (SEMPI) do MCTI prepara

o relatório denominado FORMICT, que tem como objetivo apresentar dados

consolidados sobre a Política de Propriedade Intelectual das ICTs do Brasil. A seguir,

parte do formulário preenchido em 2020 tendo como ano base 2019.
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8. PROPOSTAS DE MINUTAS DE RESOLUÇÕES

Ao longo de 2020, o NIT realizou a elaboração de uma proposição inicial
de minuta de Resolução referente à propriedade Intelectual no âmbito da UNILAB,
tomando como base a legislação vigente e resoluções de outras Universidades
Federais.

Além disso, foi realizada tanto a discussão como a elaboração inicial
acerca da possível reedição de duas Resoluções da UNILAB: a Resolução nº
20/CONSUNI, de 23 de abril de 2019, a qual dispõe sobre a(s) parceria(s) da
UNILAB a(s) sua(s) fundação(ões) de apoio e a Resolução nº 21/CONSUNI, de 23
de abril de 2019, a qual dispõe sobre critérios, controle, acompanhamento e
condições para concessão de bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão e de
estímulo à inovação a servidores docentes e servidores técnico-administrativos
vinculados a projetos institucionais pelas Fundações de Apoio e dá outras
providências.

As propostas de Minutas de Resoluções foram compartilhadas com a
Coordenação de Inovação Tecnológica, instituída pela Portaria Reitoria nº 478, de 19
de novembro de 2020, a qual ficou como responsável em dar continuidade às
propostas já iniciadas e incluí-las na elaboração da Política de Inovação da UNILAB,
a ser desenvolvida em 2021 a partir da instituição de um Grupo de Trabalho (GT)
específico para a proposição da referida política.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, constata-se que a existência do NIT é fundamental para o

desenvolvimento e a autonomia técnico-científica da UNILAB, através do incentivo

ao desenvolvimento da Inovação e da proteção da Propriedade Intelectual gerada no

âmbito institucional. O NIT atesta, portanto, a preocupação da Gestão Superior em

atender aos critérios estabelecidos por normativas nacionais quanto à gestão e à

proteção intelectual da Universidade.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 115, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

  

Aprova a composição do número de vagas
e as especificações das polí�cas afirma�vas
a serem ofertadas nos cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab) para o ingresso de
estudantes no ano le�vo 2022.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 14ª sessão
ordinária, realizada no dia 18 de novembro, considerando o processo nº 23282.015600/2021-91,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a composição do número de vagas e as especificações das polí�cas
afirma�vas a serem ofertadas nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ingresso de estudantes no período le�vo 2022,
conforme quadro de distribuição anexo a esta resolução.

 

Art. 2º Os processos sele�vos ficarão sob a responsabilidade dos Programas de Pós-
Graduação, após a homologação dos Editais pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 3º Os programas Associados e/ou em Rede poderão apresentar configurações
conforme alinhamento com a Rede Nacional e/ou Ins�tuição associada e processos sele�vos ficarão sob a
responsabilidade dos Programas de Pós-Graduação, após a homologação dos Editais pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA
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Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:18, 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 0367421 e
o código CRC 426E54BF.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 115, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

QUADRO COM A COMPOSIÇÃO DE VAGAS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS DO ANO LETIVO 2022

 

IDENTIFICAÇÃO QDE AMPLA
CONCORRÊNCIA (70%)

POLÍTICAS AFIRMATIVAS
(20%) POLÍTICAS AFIRMATIVAS (10%)

CURSO TOTAL VAC VEE VTA VAN VIN VPD VC1 VC2 VC3 VC4 VC5 VC6 VC7
MEL 20 14 - - 04 02

MASTS  15  10  - -  01 01  01  01 - - 01 - - -
MIH  16  05 05 01  01 01  01  01 - - 01 - - -

MAENF  20 13 01 - 04  - - - 02 - - -
PPGEF  20  12  - 02 04 - - 01 - - 01 - - -
PGEA 18 13 01 01 04 01

CCMEL 20 14 - - 04 02

 

Legendas:

MAENF - Mestrado em Enfermagem

MEAN - Mestrado Associado em Antropologia (UNILAB/UFC);

MASTS - Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis

MIH -  Mestrado Interdisciplinar em Humanidades

MEL - Mestrado em Estudos da Linguagem

PGEA - Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente

PPGEF - Programa Associado de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente (UNILAB/IFCE)

PROFMAT - Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional,

MEL/MALÊS - Mestrado em Estudos de Linguagens: Contextos Lusófonos Brasil-África

VAC - Vagas para Ampla Concorrência;

VEE - Vagas para Estudantes Estrangeiros;

VTA - Vagas para Técnicos Administra�vos da Unilab;

VAN - Vagas para Negros (pretos e pardos);

NIN -  Vagas para Indígenas;

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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VPD - Vagas para Pessoas com Deficiência;

VC1: Vaga para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e autodeclarada quilombola;

VC2: Vaga para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e indígena; 

VC3: Vaga para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e autodeclarada membro de outros
povos e comunidades tradicionais;

VC4: Vaga para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e autodeclarada pessoa com iden�dade
trans;

VC5: Vaga para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e autodeclarada cigana;

VC6: Vaga para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e autodeclarada refugiada;

Vc7: Vaga para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e autodeclarada pessoa em situação de
privação de liberdade ou egressa do sistema prisional.

 

Referência: Processo nº 23282.015600/2021-91 SEI nº 0367421


