
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
Ano V   -   Nº 50 

20 de novembro de 2021 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL  

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
 

REITORIA: 
 
Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor 
 
Claudia Ramos Carioca 
Vice-Reitora  
 
Joaquim Torres Filho 
Chefe de Gabinete 
 
PRÓ-REITORIAS 
 
Antônio Célio Ferreira dos Santos 
Pró-Reitor de Planejamento 
 
Artemisa Candé Monteiro 
Pró-Reitora de Relações Institucionais e 
Internacionais 
 
Fátima Maria Araujo Bertini 
Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura 
 
Geranilde Costa e Silva 
Pró-Reitora de Graduação 
 
Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 
Pró-Reitora de Políticas Afirmativas e 
Estudantis 
 
José Olavo da Silva Garantizado Junior 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
Rosalina Semedo de Andrade Tavares  
Pró-Reitora de Administração 
 
UNIDADES ACADÊMICAS 
 
Antônio Manoel Ribeiro de Almeida 
Diretor do Instituto de Educação a Distância 
 
Carlos Henrique Lopes Pinheiro 
Diretor do Instituto de Humanidades 
 
Maria Cristiane Martins de Souza  
Diretora do Instituto de Engenharias e 
Desenvolvimento Sustentável  
 
Jober Fernando Sobczak  
Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da 
Natureza 
 
 

 
Léia Cruz de Menezes Rodrigues 
Diretora do Instituto de Linguagens e 
Literaturas 
 
Lucas Nunes da Luz 
Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural 
 
Pedro Acosta Leyva 
Diretor do Instituto de Humanidades e Letras – 
BA 
 
José Weyne de Freitas Sousa. 
Diretor do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas 
 
Thiago Moura de Araújo 
Diretor do Instituto de Ciências da Saúde  
 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
George Gondim Gomes 
Corregedor 
 
Antonio Adriano Semião Nascimento 
Superintendente de Gestão de Pessoas 
 
Gleydson Rodrigues Santos 
Diretor do Sistema de Bibliotecas 
 
Maira Cristina Amorin 
Auditora Chefe 
 
Mônica Saraiva Almeida 
Ouvidora 
 
Giancarlo Cardoso Vecchia 
Diretor de Tecnologia da Informação 
 
Emmanuel Nogueira Ribeiro 
Coordenador de Comunicação 
 
Mirian Sumica Carneiro Reis 
Diretora do Campus dos Malês 
 
Francisco William Coelho Bezerra  
Chefe da Secretaria de Governança, Integridade 
e Transparência. 
 
PROCURADORIA FEDERAL  
 
Alex Barbosa Caldeira 
Procurador-Chefe



 

 
 
O Boletim de Serviço da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) é um veículo de comunicação oficial interna, destinado a dar 
publicidade aos atos e procedimentos formais da Instituição. 
 
 
Referências: 
 

 Lei nº 4.965, de 05 de maio de 1966 – Dispõe sobre a publicação dos atos relativos 
aos servidores públicos e dá outras providências. 
 

 Portaria GR nº 175, de 06 de março de 2017 – Dispõe sobre a criação do Boletim de 
Serviço da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Edição e publicação 
Assessoria de Comunicação 

boletimdeservico@unilab.edu.br | (85) 3332.6154 



 
 
 

SUMÁRIO 
 
 
CONSELHO ADMINISTRATIVO...................................................................................05 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS..........................................................54 
 
 
 
 
 



 

  
MINISTÉRIO  DA EDUCAÇÃO   

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACION AL DA LUSOFONIA AFRO - BRASILEIRA   

  

Boletim de S erviço da Unilab | Ano III  –   Nº  56   |2 7   de  agosto   de 2019   

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      

CONSELHO 

  

ADMINISTRATIVO 

  



20/11/2021 13:33 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/3/?ui=2&ik=f2b8638ddd&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1716905…

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/3/?ui=2&ik=f2b8638ddd&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1716905595829794578&th=1… 1/4

  

Timbre
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 01/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  
Aprova as normas e diretrizes de u�lização
do serviço de correio eletrônico
ins�tucional da Unilab.

 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.502305/2019-56,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar as normas e diretrizes de u�lização do serviço de correio eletrônico
ins�tucional da Unilab nos termos do Anexo I.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 
 
 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 18/11/2021, às 00:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0366418 e o código CRC 0B15CBB4.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 01/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
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REGULAMENTO DE USO DO EMAIL INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º O serviço de correio eletrônico ins�tucional da Unilab tem como finalidade o envio e recebimento
eletrônico de mensagens e documentos que estejam relacionados com os interesses ins�tucionais, e em
conformidade com o Código de É�ca do Serviço Público Federal e com a legislação vigente.

 

Art. 2º Poderão fazer uso do serviço de correio eletrônico ins�tucional da Unilab:

I - os servidores em efe�vo exercício na Unilab;

II - servidores que possuam vínculos temporários;

III - demais colaboradores que oficialmente executam a�vidade vinculada à atuação ins�tucional;

IV - demais membros da comunidade acadêmica da Unilab, mediante aprovação da Reitoria.

 

Art. 3º O acesso ao serviço de correio eletrônico ins�tucional da Unilab dar-se-á por meio de senha de
uso pessoal e intransferível.

 

Art. 4º Cada usuário responsabilizar-se pelas mensagens e conteúdo de arquivos enviados por intermédio
do seu endereço de correio eletrônico.

Parágrafo único. As correspondências enviadas, através das contas individuais de correio eletrônico,
devem conter as informações ins�tucionais do signatário.

 

Art. 5º O correio eletrônico setorial terá como responsável o gestor da unidade, sendo de sua
competência:

I - o controle de u�lização da conta;

II - o conteúdo enviado a par�r da conta.

 

§ 1º As correspondências enviadas, através de contas setoriais, devem conter o nome e as informações
ins�tucionais do signatário.

§ 2º - O correio eletrônico de comitês ou comissões terá como responsável o seu presidente e
obedecerão ao mesmo disposto do § 1º, incisos I e II deste ar�go.

 

CAPÍTULO II

DAS LISTAS DE CORREIO ELETRÔNICO

 

Art. 6º Serão disponibilizados dois �pos de listas de correio eletrônico para os usuários do serviço de
correio eletrônico da ins�tuição:

I – listas de aviso - des�nadas ao envio de mensagens ins�tucionais unidirecionais por parte da
Administração da Unilab;
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II – listas de discussão - listas de envio de mensagens por todos os seus membros, sendo faculta�va a
par�cipação na lista.

 

Parágrafo único. A decisão pela criação ou ex�nção das listas de aviso e discussão será realizada pelo
Comitê de Governança Digital - CGD.

 

Art. 7º As listas de aviso e discussão obedecerão ao mesmo ordenamento desta Portaria.

 

CAPÍTULO III

DAS VEDAÇÕES

 

Art. 8º É vedado ao usuário do serviço de correio eletrônico:

I - u�lizar o serviço para pra�car crimes ou infrações de qualquer natureza;

II - u�lizar o serviço para a distribuição de mensagens que não sejam de estrito interesse ins�tucional;

III - realizar acesso não-autorizado às caixas postais de terceiros;

IV - envio de informações ins�tucionais sigilosas ou proprietárias para pessoas ou organizações não-
autorizadas;

V - envio de mensagens ofensivas a terceiros;

VI - envio de correspondência, mensagem, material ou documento que infrinja o Código de É�ca do
Serviço Público Federal;

VII - envio de mensagens contendo vírus ou qualquer forma de ro�nas de programação prejudiciais ou
danosas;

VIII - realizar quaisquer outras a�vidades, através do correio eletrônico ins�tucional da Unilab, que
possam afetar de forma nega�va a ins�tuição, funcionários ou terceiros.

 

Art. 9º - É proibido o fornecimento de relação contendo os endereços dos usuários do correio eletrônico
ins�tucional da Unilab a terceiros, salvo para finalidade ins�tucional, comprovada e aprovada pelo CGD
da Unilab.

 

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 10 A u�lização indevida do correio, conforme os termos estabelecidos neste documento, sujeitará o
servidor a apuração de conduta é�ca ou disciplinar, conforme a natureza e a gravidade da infração.

Parágrafo único. A reincidência de qualquer proibição descrita nesta norma será tratada conforme
legislação vigente.
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Art. 11 Fica sob a responsabilidade de cada usuário, ao final de seu vínculo ins�tucional com a Unilab,
fazer cópia de suas mensagens, arquivos ou informações armazenadas na conta de correio eletrônico no
prazo de 90 dias.

Parágrafo Único. Após o período de 90 dias, decorridos do fim do vínculo ins�tucional entre o usuário e a
Unilab, sua conta de correio eletrônico será desa�vada.

 

Art. 12 As contas de correios eletrônicos ins�tucionais estarão disponíveis para possíveis consultas e ou
suspensão por determinação administra�va, judicial, em desacordo com esta norma�va, leis, polí�cas e
normas vigentes.

Parágrafo Único. As informações concedidas devem se restringir aos fatos de um período determinado,
sem que haja delegação.

 

Art. 13 Poderão ser estabelecidos padrões e limites de uso de mensagens e anexos, de forma a atender o
princípio da con�nuidade do serviço, para que não ocorra a interrupção das a�vidades na ins�tuição.

 

Art. 14 Os casos omissos a esta resolução serão subme�dos à Reitoria.

 

 

ANEXO

TERMO DE RESPONDABILIDADE

 

    Declaro, junto à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB, que
eu, ____________________________________________________________________, SIAPE
___________, lotado no setor _________________________________________, tenho conhecimento
expresso e concordo plenamente com os termos das normas e regras de uso do e-mail ins�tucional da
Unilab, bem como da Lei de nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assim como conhecimento do código
de é�ca do serviço público federal. Declaro também ter ciência de que o correio eletrônico ins�tucional
não é pessoal, estando sujeito a possíveis consultas internas, conforme legislação vigente.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 02/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  Aprova o Comitê de Governança Digital
(CGD) no âmbito da Unilab.

 

          O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.501992/2019-92,

 

          RESOLVE:

 

          Art. 1º Aprovar o Comitê de Governança Digital - CGD no âmbito da Unilab, conforme Anexo I.

 

          Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 20:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0367688 e o código CRC 472DB21F.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 02/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL
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CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO E NATUREZA

 

Art. 1º Ins�tuir o Comitê de Governança Digital - CGD, órgão colegiado permanente de caráter
administra�vo vinculado à Reitoria, nos termos do disposto no Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019,
para deliberar sobre os assuntos rela�vos à implementação das ações de governo digital e ao uso de
recursos de tecnologia da informação e comunicação.

Art. 2º O CGD possui natureza delibera�va e promoverá o alinhamento estratégico de assuntos rela�vos à
governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC em consonância com os disposi�vos legais
e planejamento estratégico ins�tucional.

 

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

 

Art. 3º  Compete ao CGD:

I - Implementar o Plano de Transformação Digital, que conterá, no mínimo, as ações de:

a) transformação digital de serviços;

b) unificação de canais digitais; e

c) interoperabilidade de sistemas;

II - Implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; e

III - Implementar o Plano de Dados Abertos, nos termos do disposto no Decreto nº 8.777, de 11 de maio
de 2016.

§ 1º Os instrumentos de planejamento de que trata o caput:

I - Serão elaborados pela unidade competente;

II - Deverão estar alinhados ao Decreto nº 10.332, de 8 de abril de 2020 da Presidência da República, que
ins�tui a Estratégia de Governança Digital; e

III - Serão aprovados pelo Comitê de Governança Digital.

§ 2º Sobre os instrumentos de planejamento de que trata o caput compete ao CGD:

I - Definir prioridade das necessidades e recursos de TIC;

II - Receber, avaliar e aprovar solicitações de alterações dos planos vigentes;

III - Avaliar e aprovar decisões de natureza estratégicas de Tecnologia da Informação; e

IV - Propor a criação de grupos de trabalho para apoio nas decisões do Comitê.

 

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 4º  O Comitê de Governança Digital será composto:

I - Por um representante da Reitoria, que o presidirá;

II - Por um representante de cada uma das Pró-Reitorias;

III - Por um representante de cada uma das Diretorias;

IV - Por um representante de cada uma das Superintendências;
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V - Por um representante de cada um dos Ins�tutos Acadêmicos;

VI - Pelo Diretor de Tecnologia da Informação;

VII - Pelo Encarregado do Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do disposto da Lei nº 13.709, de 14
de agosto de 2018.

§ 1º  Os membros do Comitê de Governança Digital, de que tratam os incisos I e II do caput serão
ocupantes de cargo em comissão de nível equivalente ou superior ao nível 5 do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores.

§ 2º Os membros do Comitê de Governança Digital deverão ter seus respec�vos suplentes, que poderão
ocupar suas vagas apenas durante seus afastamentos e impedimentos, devidamente jus�ficados ao CGD.

§ 3º Os representantes serão indicados e designados em ato da autoridade máxima da Unilab.

§ 4º A par�cipação no Comitê de Governança Digital será considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada.

§ 5º O Presidente do Comitê de Governança Digital poderá convidar representantes de outros órgãos e
en�dades para par�cipar de suas reuniões, sem direito a voto.

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 5º O regimento interno definirá as regras de funcionamento e organização e deverá ser
construído por um grupo de trabalho a ser criado pelo Comitê e posterior apreciação e aprovação.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 03/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  
Aprova o Relatório de A�vidades do Grupo
Mul�disciplinar de Elaboração do PDI
UNILAB 2022-2026.

 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.407432/2020-86,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Relatório de A�vidades do Grupo Mul�disciplinar de Elaboração do PDI
UNILAB 2022-2026.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 
 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 22:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0367697 e o código CRC FAC6ED3D.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 03/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE ELABORAÇÃO DO

 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2022-2026 DA UNILAB

 

 

    O presente relatório tem como obje�vo apresentar as etapas e os tópicos elaborados até a presente
data quanto ao Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) da Unilab para o quinquênio de 2022 a
2026.

       Com base na PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
(2022-2026) apresentada pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), por meio do processo SEI
23282.400900/2020-91, aprovada pela Resolução CONAD 05/2020, os trabalhos de construção do PDI
foram iniciados em 24/07/2020, com a designação dos membros do Grupo Mul�disciplinar que vem
atuando junto à Coordenação de Planejamento (COPLAN) nas etapas de construção do referido
Plano (Portarias da Reitoria: 305/2020, 026/2021, 119/2021, 131/2021 e 206/2021).

    O referido Grupo Mul�disciplinar de Trabalho teve sua composição organizada pelo Gabinete da
Reitoria sendo composto pelos seguintes segmentos: ocupantes de cargos de gestão, docentes do Ceará
e Bahia, representantes TAEs do Ceará e Bahia, discentes do Ceará e Bahia e representantes da
comunidade externa dos municípios de São Francisco do Conde, Acarapé e Redenção.

    Com a aprovação da metodologia de trabalho e nomeação do grupo mul�disciplinar, apresenta-se a
seguir, o detalhamento das etapas realizadas:

 

ETAPA 1: SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO

 

     Em uma parceria da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) com a PROPLAN, foi promovida a
capacitação de um grupo de 21 pessoas, indicadas pela Administração Superior, dentre todos os
segmentos que integram a comunidade acadêmica, com priorização dos membros do GT mul�disciplinar
mencionado acima. (Processo SEI 23282.406031/2020-17)

     Realizado de forma on-line durante o período de 03 a 31 de agosto de 2020, somando 30 horas em
a�vidades realizadas de forma síncrona e assíncrona, o curso, teve como obje�vo geral, sensibilizar e
capacitar os par�cipantes para a metodologia de elaboração do planejamento estratégico e do Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) 2022-2026 da UNILAB, envolvendo a�vidades cole�vas de
construção para facilitar a execução das principais etapas metodológicas.

 

ETAPA 2: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

 

     Durante o período de 10/09/2020 a 08/10/2020 o Grupo Mul�disciplinar, por meio de oficinas
trabalho e baseado em consulta pública realizada para conhecer a percepção da comunidade da Unilab
sobre os conceitos de iden�dade ins�tucional, definiu os seguintes conceitos da iden�dade ins�tucional
e do contexto atual na qual a Universidade está inserida:

Missão

FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR COM A INTEGRAÇÃO ENTRE O BRASIL E OS DEMAIS
PAÍSES MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA - CPLP, ESPECIALMENTE OS
PAÍSES AFRICANOS, BEM COMO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O INTERCÂMBIO
CULTURAL, CIENTÍFICO E EDUCACIONAL.

Visão

SER, ATÉ 2026, UMA INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO SUPERIOR, VOLTADA PARA A
INTERIORIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO, CONTRIBUINDO, DESTA FORMA, PARA O DESENVOLVIMENTO

https://www.google.com/url?q=https://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?wt7h6hFBI_9S3DJjGLl0dpQiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8jMQ17erGYJfOcrc-boqwupRN1ftZNrv0ihJsx1i6TBKVo95V8y82fvw2MeTT_5&source=gmail-html&ust=1637512600477000&usg=AOvVaw11kAmda3oChVTpWdAJ_tPC
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/2020/08/04/unilab-inicia-elaboracao-do-plano-de-desenvolvimento-institucional-2022-2026/&source=gmail-html&ust=1637512600477000&usg=AOvVaw1kTO0a7Vjs1EZWzghEf3tl
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/2020/08/04/unilab-inicia-elaboracao-do-plano-de-desenvolvimento-institucional-2022-2026/&source=gmail-html&ust=1637512600477000&usg=AOvVaw1kTO0a7Vjs1EZWzghEf3tl
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-Reitoria-305_2020-Disp%25c3%25b5e-sobre-a-composi%25c3%25a7%25c3%25a3o-de-Grupo-Multidisciplinar-que-pl-PDI-2022-2026..pdf&source=gmail-html&ust=1637512600477000&usg=AOvVaw0nBB3GF7dAR3IqwbRKWryT
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/02/026.pdf&source=gmail-html&ust=1637512600477000&usg=AOvVaw0nhjEIYvVbEUGNk_NbW-r7
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/04/Portaria-Reitoria-119_2021.pdf&source=gmail-html&ust=1637512600477000&usg=AOvVaw1880RZuyQF0MZqAQWNRWId
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/05/PORTARIA-REITORIA-No-131-DE-16-DE-ABRIL-DE-2021.pdf&source=gmail-html&ust=1637512600477000&usg=AOvVaw1Oj_0YVuTqNrdRaIM-40ee
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/08/PORTARIA-REITORIA-No-206-DE-02-DE-JULHO-DE-2021.pdf&source=gmail-html&ust=1637512600477000&usg=AOvVaw0fZSgK9Kgz4DxrJhMv-6fG
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/2020/08/11/ddp-tem-ofertado-a-capacitacao-on-line-em-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/&source=gmail-html&ust=1637512600478000&usg=AOvVaw0v5QhYGnhHg55tMWMl-cyj
https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/2020/09/04/por-meio-de-formulario-proplan-quer-conhecer-a-percepcao-da-comunidade-da-unilab-sobre-os-conceitos-de-identidade-institucional/&source=gmail-html&ust=1637512600478000&usg=AOvVaw0QQfVcQOeHuqFtAggQboFJ
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DAS REGIÕES ONDE ATUA E DOS PAÍSES MEMBROS DA CPLP.

Negócio

EDUCAÇÃO SUPERIOR DE EXCELÊNCIA. PÚBLICA E UNIVERSAL

Princípios e Valores

INTERNACIONALIZAÇÃO - INTEGRAÇÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA - ÉTICA E INTEGRIDADE -
INTERIORIZAÇÃO - RESPEITO À DIVERSIDADE - RESPONSABILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL - PLURALISMO
CULTURAL - INOVAÇÃO - TRANSPARÊNCIA

 

ETAPA 3: ANÁLISE AMBIENTAL

 

     Durante o período de 02/11/2020 a 18/03/2021 o Grupo Mul�disciplinar, também por meio de
oficinas trabalho e em consulta pública realizada para iden�ficar a percepção da Comunidade Acadêmica
e Administra�va sobre os conceitos de Análise Ambiental na Unilab, iden�ficou, por meio da u�lização da
técnicas de Matriz Swot e Analy�c Hierarchy Process (AHP), as seguintes oportunidades, ameaças, pontos
fortes e fracos, que permeiam o ambiente interno e externo da ins�tuição:

 

      AMBIENTE INTERNO:

 

PONTOS FORTES

1. ABRANGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL;

2. INTERIORIZAÇÃO;

3. CURSOS DE GRADUAÇÃO QUE NÃO SÃO OFERTADOS NA REDE DE ENSINO SUPERIOR DAS
REGIÕES ONDE ATUA;

4. INTERNACIONALIZAÇÃO;

5. QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES;

6. PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS;

7. POLÍTICAS AFIRMATIVAS RACIAIS E DE ATENDIMENTO ÀS MINORIAS;

8. DIVERSIDADE/PLURALIDADE;

9. INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AULA E DOS LABORATÓRIOS;

10. BOM DESEMPENHO DOS ALUNOS INGRESSANTES POR COTAS;

11. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA UNIVERSIDADE;

12. PRESENÇA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS.

 

PONTOS FRACOS

1. ACESSIBILIDADE;

2. ESTRUTURA E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL;

3. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO E EXPANSÃO DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO;

4. DIMENSIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL;

5. FALTA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO AO LONGO DOS ANOS;

https://www.google.com/url?q=https://unilab.edu.br/2020/11/04/por-meio-de-formulario-proplan-realiza-o-levantamento-de-informacoes-para-a-analise-ambiental-da-unilab/&source=gmail-html&ust=1637512600478000&usg=AOvVaw2RGf0Gu5EcAeDvdUoXK-zq
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6. INFRAESTRUTURA FÍSICA;

7. DISTANCIAMENTO DA GESTÃO EM RELAÇÃO A MALÊS;

8. POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE E AO BEM-ESTAR DE SERVIDORES E DISCENTES;

9. COMUNICAÇÃO INTERNA;

10. SEGURANÇA NOS CAMPI;

11. ÍNDICE ELEVADO DE RETENÇÃO E EVASÃO;

12. POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS.

 

       AMBIENTE EXTERNO:

 

OPORTUNIDADES

1. ARTICULAÇÃO COM OS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS NACIONAIS, REGIONAIS E LOCAIS;

2. INTERIORIZAÇÃO;

3. INTEGRAÇÃO COM OS TERRITÓRIOS LOCAIS;

4. REDES E PARCERIAS ESTRATÉGICAS E INTERNACIONAIS;

5. INOVAÇÃO E AVANÇOS TECNOLÓGICOS EM TODAS AS ÁREAS DO SABER;

6. INTERCÂMBIO CULTURAL;

7. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, ONGS, OSCIPS E AFINS;

8. CRESCIMENTO DA DEMANDA POR NOVOS CURSOS EAD.

 

AMEAÇAS

1. IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 OU DE OUTROS EVENTOS FORTUITOS
E/OU DE FORÇA MAIOR;

2. CONTINGENCIAMENTO E INSTABILIDADE DE RECURSOS;

3. VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DE DISCENTES;

4. DESVALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO;

5. LIMITE IMPOSTO PELA EC 95;

6. INSEGURANÇA/VIOLÊNCIA NAS COMUNIDADES ONDE A UNIVERSIDADE ESTÁ LOCALIZADA;

7. FALTA DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO NA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS;

8. DIFICULDADE DE APOIO E INTERLOCUÇÃO COM OS PAÍSES PARCEIROS;

9. INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ONDE A UNIVERSIDADE ESTÁ INSERIDA;

10. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARTIDÁRIAS E PARCIAIS DO CENÁRIO POLÍTICO;

11. ATAQUES CIBERNÉTICOS.

 

ETAPA 4: DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES.
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      Entre 15/04/2021 a 01/07/2021, o Grupo Mul�disciplinar, por meio de oficinas trabalho e a par�r do
cruzamento das oportunidades e ameaças com os pontos fortes e fracos levantados na etapa anterior,
definiu, balizados nos aspectos da iden�dade ins�tucional, um conjunto de obje�vos estratégicos visando
o cumprimento da Missão e o alcance da Visão ins�tucional ora es�puladas.

      O Grupo Mul�disciplinar decidiu também que anterior à definição das respec�vas metas e
indicadores, seria encaminhado relatório à Gestão Superior contendo todos os pontos construídos até o
momento para apreciação dos órgãos colegiados superiores. Uma vez aprovados os pontos, o
cronograma do PDI segue com a finalização desta etapa.

      Quanto aos obje�vos estratégicos, os mesmos foram categorizados em 6 (seis) blocos temá�cos que
formarão um Mapa Estratégico, são eles:

1. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO;

2. INTERIORIZAÇÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS;

3. ESTUDANTES;

4. PESSOAS;

5. ORÇAMENTO;

6. GESTÃO.

 

       Para cada bloco foram definidos e detalhados os seguintes obje�vos estratégicos:

 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO:

1. Assegurar que os Projetos Polí�co-pedagógicos de todos os cursos de graduação e pós-graduação
da Unilab prevejam a aplicabilidade dos conhecimentos ob�dos tanto à realidade nacional, quanto
às demandas dos países membros da CPLP;

2. Ampliar a oferta de cursos EaD, priorizando os interesses das populações locais e dos países
membros da CPLP;

3. Ampliar a oferta de cursos de extensão e a�vidades extracurriculares direcionadas à troca de
experiências e demais conhecimentos entre os alunos das diversas nacionalidades presentes na
Universidade;

4. Melhorar o índice de desempenho acadêmico dos alunos da Graduação e Pós-Graduação, nas
modalidades presencial e à distância;

5. Realizar pesquisa de demanda e de aspectos socioeconômicos, iden�ficando as carências locais e
dos países membros da CPLP, para amparar e nortear a criação de novos cursos no sen�do de
contribuir com a integração e o desenvolvimento das localidades adjacentes e dos países parceiros;

6. Estabelecer diretrizes para fomentar projetos de extensão, arte e cultura que alcancem as
comunidades externas das localidades onde a Unilab está inserida;

7. Criar e implementar um instrumento de acompanhamento con�nuo, com o obje�vo de monitorar
a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância;

8. Elaborar e implementar polí�ca ins�tucional de incen�vo e expansão dos inves�mentos em
ciência, tecnologia e inovação, com obje�vo de gerar avanços em todas as áreas do saber,
contemplando as necessidades locais e dos países membros da CPLP;

9. Implementar um conjunto de ações internas que visem a melhora dos índices de retenção e evasão
de estudantes nos cursos da Unilab;

10. Implantar polí�ca de acompanhamento de egressos na Unilab que vise aferir o cumprimento da
missão ins�tucional;
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11. Criar um núcleo de pesquisa e desenvolvimento para dar suporte e acompanhamento aos projetos
desenvolvidos em todas as áreas do saber;

12. Inves�r no desenvolvimento e aquisição de tecnologias e ferramentas que deem suporte à
realização do trabalho administra�vo e de a�vidades de ensino, pesquisa e extensão de forma
remota, reduzindo distâncias e criando novas oportunidades de atuação;

13. Incen�var a produ�vidade cien�fica da Unilab a fim de arrecadar recursos financeiros de
organismos de fomento (CAPES, CNPq e afins), impulsionando a polí�ca ins�tucional de incen�vo e
expansão da ciência, tecnologia e inovação;

14. Fortalecer o papel estratégico da avaliação ins�tucional para realizar o acompanhamento dos
cursos de graduação e de pós-graduação e minimizar problemas rela�vos à retenção e evasão dos
alunos;

15. Consolidar e expandir a polí�ca de internacionalização da pesquisa e da pós-graduação.

 

INTERIORIZAÇÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:

1. Ampliar a abrangência de atuação da Unilab nas regiões onde atua, por meio de polí�cas que
facilitem o acesso das populações locais aos serviços prestados pela Universidade, da instalação de
novos campi, e também pela oferta de novos cursos que promovam o desenvolvimento regional;

2. Criar uma rede de parcerias com outros órgãos governamentais e não governamentais, ins�tuições
públicas e privadas (regionais, nacionais e internacionais), no intuito de promover a aplicação,
troca e desenvolvimento de tecnologias, inovações, conhecimentos em todas as áreas do saber e o
intercâmbio cultural;

3. Desenvolver e implementar campanha con�nua de comunicação e divulgação ins�tucional da
Unilab direcionada aos países membros da CPLP, no intuito de apresentar, divulgar e desenvolver o
interesse destes e consequentemente das suas respec�vas populações perante à Universidade;

4. Desenvolver e implementar campanha con�nua de comunicação e divulgação ins�tucional da
Unilab direcionada às regiões onde atua, no intuito de apresentar, divulgar e desenvolver o
interesse das populações locais perante à Universidade;

5. Fortalecer a atuação da Unilab, tornando-se um polo de referência educacional nas regiões onde
está inserida;

6. Fortalecer a atuação da Unilab, tornando-se um polo de referência educacional na integração entre
o Brasil e os países membros da CPLP;

7. Criar uma rede de interlocução com os poderes públicos locais na busca de mapear as condições
de infraestrutura, insegurança/violência e demais aspectos socioeconômicos das cidades onde a
Universidade está localizada, visando minimizar os impactos na vida da comunidade acadêmica;

8. Criar uma rede de interlocução com os poderes públicos locais, países membros da CPLP e outras
ins�tuições públicas e privadas, no intuito de desenvolver uma polí�ca con�nua voltada para a
sustentabilidade e conservação dos recursos naturais das regiões onde a Universidade está
presente;

9. Estabelecer diretrizes para o fortalecimento da interiorização;

10. Fortalecer uma rede de interlocução com os países membros da CPLP e seus respec�vos
organismos de fomento no intuito de captar recursos, impulsionando a polí�ca ins�tucional de
incen�vo e expansão da ciência, tecnologia e inovação.

 

ESTUDANTES:
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1. Garan�r e ampliar a cobertura do programa de assistência estudan�l a todos os discentes,
nacionais e internacionais, que estejam aptos de acordo com os norma�vos internos e demais
polí�cas públicas, por meio do efe�vo planejamento e alocação de recursos financeiros, além de
ar�culação com outros entes regionais, nacionais e internacionais;

2. Implementar parcerias com outros órgãos governamentais e não governamentais, e ins�tuições
públicas e privadas dos países membros da CPLP no intuito de ampliar as condições de chegada e
manutenção dos alunos internacionais até a conclusão dos seus respec�vos cursos;

3. Realizar mapeamento con�nuo sobre os aspectos de vulnerabilidade socioeconômica dos discentes
e dos impactos decorrentes no desempenho e vida acadêmica destes, e propor meios para
minimizá-los;

4. Criar uma rede de interlocução con�nua com os países parceiros para mapear os aspectos de
vulnerabilidade socioeconômica dos discentes internacionais e propor, cole�vamente, meios para
minimizá-los;

5. Fortalecer e atualizar a polí�ca de acompanhamento, apoio e permanência estudan�l;

6. Minimizar a retenção e evasão dos discentes por meio da intensificação das polí�cas de
acolhimento, acompanhamento, permanência e assistência estudan�l.

 

PESSOAS:

1. Implementar uma polí�ca que possibilite a troca de conhecimentos com o obje�vo de compar�lhar
técnicas, teorias, ferramentas e afins entre os servidores da Unilab;

2. Promover e incen�var ações externas, e principalmente internas, de qualificação e capacitação
direcionadas aos servidores da Unilab, com a oferta de ações de desenvolvimento, e também de
vagas específicas em cursos regulares de graduação, pós-graduação e extensão ofertados pela
Universidade;

3. Incen�var e realizar capacitações internas elaboradas e promovidas por servidores da Unilab;

4. Criar polí�ca interna para a valorização dos servidores da Universidade por meio do inves�mento
para o fortalecimento da qualificação e dos mecanismos de mo�vação e qualidade de vida no
ambiente de trabalho;

5. Criar diretrizes e procedimentos para a implementação, acompanhamento e aprimoramento
con�nuo do dimensionamento de pessoal da Universidade;

6. Realizar um mapeamento para iden�ficar os pontos de aprimoramento do desenvolvimento de
pessoal da Universidade e executar os encaminhamentos com base no resultado do estudo;

7. Desenvolver e implementar polí�ca de gestão por competências no sen�do de contribuir para o
aproveitamento das potencialidades e capacidades dos servidores no exercício de suas atribuições;

8. Estabelecer diretrizes de atenção à saúde e ao bem estar de servidores e discentes e implementar
um conjunto de ações, internas e também através de redes e parcerias com outras ins�tuições, que
visem a melhoria con�nua do ambiente de trabalho e universitário;

9. Implementar o Programa de Gestão (Teletrabalho) nos serviços administra�vos que sejam
compa�veis com essa modalidade de trabalho, no intuito de melhorar a eficiência organizacional,
contribuir para a qualidade de vida e bem estar dos servidores, além de promover a economia de
custos.

 

ORÇAMENTO:
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1. Diminuir a dependência de recursos oriundos de outras áreas dentro do orçamento da
Universidade, como inves�mento e custeio para o programa de assistência estudan�l, por meio do
planejamento da demanda versus recursos disponibilizados para este fim, além de prospectar
outros meios de financiamento para o referido programa, como a geração de recursos próprios,
dentre outros;

2. Prospectar outros meios de financiamento para o desenvolvimento da Infraestrutura �sica da
Universidade, como a geração de recursos próprios, parcerias público-privadas, dentre outros, por
meio do planejamento da demanda versus recursos disponibilizados para este fim.

 

GESTÃO:

1. Ampliar o inves�mento na estruturação de mecanismos que fortaleçam as polí�cas afirma�vas
raciais e de atendimento às minorias, tornando a Unilab uma ins�tuição de referência na matéria;

2. Avaliar as ações implementadas pela Universidade durante a pandemia da Covid-19 e realizar
mapeamento dos Impactos decorrentes desta na Comunidade Acadêmica, e propor meios para
minimizá-los;

3. Definir e implementar uma polí�ca ins�tucional para a gestão e enfrentamento de crises, eventos
fortuitos e/ou de força maior;

4. Criar mecanismos internos que assegurem e viabilizem o tratamento e a proteção de dados
sensíveis, visando também a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados;

5. Consolidar a infraestrutura �sica prevista dos campi, finalizando o processo de implantação da
Universidade;

6. Impulsionar, no âmbito da UNILAB, ações de visibilidade e defesa dos Direitos Humanos;

7. Estabelecer e implementar diretrizes internas de gerenciamento de recursos ambientais e de
sustentabilidade;

8. Assegurar os recursos humanos, tecnológicos e de infraestrutura necessários para garan�r a
acessibilidade universal aos espaços e serviços prestados pela Universidade;

9. Promover o alinhamento estratégico, tá�co e operacional entre as unidades administra�vas e
acadêmicas, bem como garan�r a par�cipação dos campi fora de sede no processo de tomada de
decisão nos diferentes níveis de gestão;

10. Promover uma agenda con�nua de visitas para iden�ficar demandas, necessidades e trocar
experiências e prá�cas de trabalho por meio do intercâmbio de gestores nos campi da
Universidade;

11. Garan�r meios para a criação, acomodação e preservação da memória ins�tucional, através de um
Arquivo, Museu e Memorial, visando a manutenção e preservação adequada do patrimônio
documental da UNILAB;

12. Promover o permanente estudo, atualização e divulgação dos documentos ins�tucionais (estatuto,
regimento, dentre outros) para que estes estejam alinhados, legal e administra�vamente, à
realidade da Universidade;

13. Realizar um diagnós�co sobre as necessidades quanto à infraestrutura �sica da Universidade e,
executar os encaminhamentos com base no resultado do estudo;

14. Elaborar plano para geração de recursos próprios e também captação externa, com parcerias
públicas e privadas, para garan�r o inves�mento em ações que promovam o avanço da
infraestrutura �sica necessária para assegurar o pleno funcionamento das a�vidades fins e
administra�vas;

15. Implementar um conjunto de ações que visem a melhoria con�nua da comunicação interna entre
os setores da Unilab;
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16. Implementar um conjunto de ações que visem a melhoria con�nua da segurança interna da
comunidade universitária e preservação do patrimônio �sico da Unilab;

17. Implementar todas as unidades e órgãos de acordo com o previsto no estatuto vigente e
aperfeiçoar a estrutura organizacional já existente na UNILAB, descrevendo de forma clara e
transparente, as competências de todas as instâncias;

18. Aumentar a eficiência, eficácia e efe�vidade dos processos da Gestão, em conformidade com os
mecanismos da governança (estratégia, controle e liderança);

19. Implementar uma Polí�ca de Gestão de Informações a fim de norma�zar a geração, validação,
descarte, armazenamento, tratamento e u�lização de informações ins�tucionais;

20. Aumentar a eficiência administra�va por meio de soluções de TI, dentre outras, adequadas para a
gestão das ro�nas administra�vas dos macroprocessos meios e finalís�cos da UNILAB,
contemplando todo ciclo de vida dos processos e documentos.

Com a demonstração do conteúdo apresentado, encaminha-se o presente relatório para apreciação do
Conselho Administra�vo (CONAD) e Conselho Universitário (CONSUNI). Após aprovação, será dada
con�nuidade à ETAPA 4, na qual serão definidas metas, com indicadores e prazos, para os obje�vos
estratégicos ora es�pulados.
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Timbre
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 04/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  

Aprova a delegação de competência à
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
para a prá�ca de atos administra�vos
rela�vos a procedimentos técnicos,
organizacionais e  operacionais de
tecnologia da informação e comunicação
(TIC).

 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.004685/2021-82,

 

RESOLVE:

 

Art.1º Delegar competência ao Diretor de Tecnologia da Informação para a prá�ca de atos
administra�vos rela�vos a procedimentos técnicos, organizacionais e operacionais de tecnologia da
informação e comunicação (TIC) para:

I – norma�zar a�vidades de desenvolvimento e manutenção de sistemas, de comunicação de voz e
dados, da rede local com e sem fio, de infraestrutura computacional, dos serviços de atendimento de
Informá�ca;

II – norma�zar a�vidades de execução da polí�ca de segurança da informação e comunicação e de
segurança ciberné�ca ins�tucionais;

III – norma�zar a�vidades de planejamento das aquisições de bens e nas contratações de serviços
relacionados a soluções de TIC ins�tucionais conforme IN SGD/ME nº 01, de 4 de Abril de 2019 e IN
SGD/ME nº 05, de 11 de Janeiro de 2021;

IV - norma�zar a�vidades de gestão e fiscalização de bens e serviços relacionados às soluções de TIC
ins�tucionais conforme IN SGD/ME nº 01, de 4 de Abril de 2019 e IN SGD/ME nº 05, de 11 de Janeiro de
2021;

V – norma�zar as a�vidades que visam garan�r a disponibilidade, a qualidade, a interoperabilidade e a
confiabilidade dos processos, produtos, base de dados e serviços de TIC ins�tucionais;

VI – norma�zar a�vidades de desenvolver planos, normas e polí�cas de TIC, em conformidade com os
disposi�vos legais e os planos estratégicos da ins�tuição e do Governo Federal, encaminhando aos
conselhos delibera�vos, quando couber;

VII – norma�zar a�vidades de melhoria de processos de informação, de tecnologia, de governança
corpora�va de TIC, de gestão de serviços de TIC, movimentação, licenças e afastamentos de pessoal de
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TIC, no que se relaciona com aspectos discricionários da Administração e de gestão orçamentária, no
âmbito da Diretoria de Tecnologia da Informação;

VIII – norma�zar a�vidade de coordenação e supervisão para elaboração de Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação (PETI), Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC),
Plano de Transformação Digital (PTD) e Plano de Dados Abertos (PDA);

IX – norma�zar a�vidades de planejamento, desenvolvimento, execução e gestão de serviços com
aprovação de divulgação de catálogo de serviços desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia da
Informação.

 

Art. 2º O exercício da competência ora delegada deverá observar, rigorosamente, toda a legislação
per�nente aos assuntos em prá�ca, assim como, os procedimentos internos es�pulados pela Unilab;

 

Art. 3º Todos os atos emi�dos pela Diretoria de Tecnologia da Informação, consoante às delegações aqui
dispostas deverão iden�ficar a presente Portaria, sem o qual, tais documentos não serão considerados
válidos;

 

Art. 4º Este ato de delegação de competência aplicar-se-á ao subs�tuto legal da Diretoria de Tecnologia
da Informação, quando em exercício de subs�tuição;

 

Art. 5º As competências aqui delegadas poderão ser objeto de subdelegação por ato formal do Diretor de
Tecnologia da Informação, com anuência do Reitor;

 

Art. 6º O Diretor de Tecnologia da Informação responde solidariamente com o Reitor em todos os atos
pra�cados com referência a esta portaria;

 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU.

 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 23:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Timbre
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 05/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  
Aprova a criação e a regulamentação das
Comissões Internas de Saúde do Servidor
Público (CISSP) da Unilab.

 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.009584/2021-06,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a criação e a regulamentação das Comissões Internas de Saúde do Servidor
Público (CISSP) da Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab),
conforme Anexo I.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 
 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 23:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0367706 e o código CRC C3EB5486.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 05/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
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REGULAMENTO DAS COMISSÕES INTERNAS DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO (CISSP)

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º As Comissões Internas de Saúde do Servidor Público (CISSP) integram o conjunto de ações da
Polí�ca de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal, de acordo com a
Norma Operacional de Saúde do Servidor – NOSS, publicada pela Portaria nº. 03 de 07 de maio de 2010,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

 

Art. 2º As CISSP possuem caráter preven�vo sobre questões relacionadas ao meio ambiente, saúde,
segurança e qualidade de vida no trabalho.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS DAS CISSP

 

Art. 3º As CISSP têm os seguintes obje�vos:

I – propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial a melhoria das
condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao
trabalho;

II – propor a�vidades que desenvolvam a�tudes de corresponsabilidade no gerenciamento do meio
ambiente, saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das relações e do processo
de trabalho;

III – valorizar e es�mular a par�cipação dos servidores, enquanto protagonistas e detentores de
conhecimento do processo de trabalho, na perspec�va de agentes transformadores da realidade;

IV – contribuir nas questões relacionadas à proteção do meio ambiente.

 

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DAS CISSP

 

Art. 4º As CISSP serão organizadas e man�das de forma independente de acordo com os ambientes
organizacionais da Unilab em cada estado (CE e BA).

§ 1º A determinação acerca da organização e do dimensionamento de cada uma das CISSP por estado,
serão definidos pela Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor (DAS), da Superintendência de
Gestão de Pessoas (SGP);

§ 2º No caso da CISSP da Unilab do Estado do Ceará, considera-se unidades administra�vas para fins de
representação na CISSP as pró-reitorias, diretoria, superintendência e secretaria de comunicação
ins�tucional; sendo as acadêmicas, os ins�tutos;

§ 3º No caso da CISSP da Unilab do Estado do Bahia, considera-se unidades administra�vas para fins de
representação na CISSP a Diretoria, Divisão de Administração, Seção de Planejamento, Seção de
Tecnologia da Informação, Setor de Biblioteca, Setor de Extensão, Arte e Cultura, Setor de Educação a
Distância, Seção de Relações Ins�tucionais, Seção de Registro Acadêmico, Seção de Polí�cas Estudan�s;
sendo as acadêmicas, os ins�tutos dentro do setor de graduação;
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§ 4º Todas as unidades administra�vas e acadêmicas, no caso dos Campi da Unilab do Estado do Ceará;
bem como da diretoria, divisão, seção e setor do Campus da Unilab do Estado da Bahia, deverão seguir a
seguinte proporção de representantes em suas CISSP: unidades com número de servidores (TAES e
Docentes) menor igual que 60 (sessenta) deverão possuir 02 (um) membros efe�vos, sendo 01 (um)
�tular e 01 (um) suplente; já maior que 60 (sessenta) até 100 (cem), deverão possuir 03 membros
efe�vos, sendo 02 (dois) �tulares e 01 (um) suplente; Acima de 100 (cem), deverão possuir 04 (quatro)
membros efe�vos, sendo 02 (dois) �tulares e 02 (dois) suplentes e 01 (um) membro efe�vo para cada
grupo de 50 (cinquenta) servidores.

 

Art. 5º A designação dos servidores a integrarem as CISSP dar-se-á por portaria emi�da pelos dirigentes
das unidades.

§ 1º A vigência do mandato dos membros das CISSP será de 02 (dois) anos contados da data da portaria
de designação, podendo ser renovado por igual período.

§ 2º A designação dos servidores deverá considerar os seguintes critérios:

I – disponibilidade do servidor;

II – prioridade aos setores segundo o risco ocupacional;

III – experiência profissional do servidor, observando o conhecimento que este possui do setor que
trabalha;

IV – qualificação do servidor, observando se este possui cursos de capacitação na área de saúde e
segurança do trabalho.

 

Art. 6º Os servidores designados par�ciparão de curso de capacitação dos membros das CISSP, de caráter
obrigatório e con�nuado, organizado pela Divisão de Desenvolvimento de Pessoal - DDP, com apoio
técnico da Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor - DAS, com carga horária mínima de 20
(vinte) horas.

 

Art. 7º As CISSP de cada Estado contarão com um Coordenador e Vice Coordenador, bem como um
secretário e seu suplente, escolhidos entre os membros efe�vos �tulares da comissão.

 

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO DAS CISSP

 

Art. 8º As CISSP deverão reunir-se ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, em local apropriado e
durante o expediente normal da unidade, obedecendo ao calendário es�pulado ou extraordinariamente,
sempre que ocorrer acidente fatal e/ou houver denúncia de situação de risco grave e iminente à saúde e
integridade �sica dos empregados e/ou servidores, por convocação de seu coordenador ou da maioria
simples de seus membros.

§ 1º As decisões são por consenso ou por votação em maioria simples dos seus membros que deverá ser
desempatada com o voto do coordenador.

§ 2º A Ata de Reunião deverá ser enviada aos integrantes da CISSP, ao dirigente da unidade, com cópia
para a Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor – DAS da Superintendência de Gestão de
Pessoas – SGP, bem como disponibilizada no site ins�tucional da Unilab.

 

Art. 9º O membro suplente subs�tuirá o �tular em seus impedimentos e ausências eventuais, e o sucede
nos casos de vacância, para complementação do mandato.
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§ 1º O membro que �ver cinco faltas injus�ficadas, ou que se recusar a comparecer às reuniões das
CISSP, não poderá permanecer na Comissão, sendo subs�tuído pelo suplente, que se tornará membro
�tular.

§ 2º No caso da ocorrência do § 1o deste ar�go, o dirigente da respec�va unidade indicará um novo
membro efe�vo suplente nos termos do Art. 5º.

 

Art. 10º Todas as reuniões das CISSP serão públicas, sendo as pautas e convocações divulgadas em meio
eletrônico.

 

Art. 11º Os integrantes das CISSP receberão apoio técnico de unidades competentes para a realização de
suas a�vidades e ações.

 

Art. 12º Os membros das CISSP terão acesso a quaisquer dependências da Unilab, excetuando-se áreas
de acesso restrito por questões de saúde e segurança, caso em que o acesso somente será permi�do
mediante autorização prévia do responsável pelo setor.

 

Art. 13º Qualquer servidor da Unilab poderá par�cipar das reuniões da CISSP, tendo direito apenas à
manifestação verbal.

 

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES DAS CISSP

 

Art. 14º As CISSP terão por atribuição:

I – Iden�ficar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a par�cipação do maior
número de servidores, com assessoria da equipe de vigilância e promoção da saúde, onde houver;

II – Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preven�va na solução de problemas de segurança e
saúde nos ambientes laborais;

III – Par�cipar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem
como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;

IV – Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando à iden�ficação
de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos servidores;

V – Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e
discu�r as situações de risco que foram iden�ficadas;

VI – Par�cipar, com a equipe de vigilância e promoção da saúde, onde houver, das discussões promovidas
pela ins�tuição, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionado à
segurança e saúde dos servidores;

VII – Requerer ao dirigente máximo do Campus a paralisação de máquina ou setor onde considere haver
risco grave e iminente à segurança e saúde dos servidores, mediante prévia análise técnica da equipe de
saúde e segurança;

VIII – Colaborar no desenvolvimento e implementação dos programas relacionados à segurança e saúde
no trabalho;

IX – Promover a divulgação das normas da saúde e segurança no trabalho, zelando pela sua observância;

X – Ar�cular, promover e par�cipar com os setores competentes a realização de eventos, campanhas,
cursos, treinamentos e debates para es�mular o interesse dos servidores quanto aos cuidados com a
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saúde e a segurança no trabalho;

XI – Par�cipar, em conjunto com a equipe de vigilância e promoção da saúde, onde houver, ou com o
dirigente máximo do Campus, da análise de acidentes ou doença profissional em serviço e propor
medidas de solução dos problemas iden�ficados, preservando as informações sigilosas;

XII – Requerer, mediante jus�fica�va técnica, à administração superior e analisar as informações sobre
questões que tenham interferido na segurança e saúde dos servidores;

XIII – Promover, anualmente, em conjunto com a equipe de vigilância e promoção da saúde, onde houver,
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT;

XIV - A Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – CISSP deverá manter comunicação com a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) das empresas contratadas, quando existentes, ou, se
desobrigadas, com os seus respec�vos designados.

 

CAPÍTULO VI

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DAS CISSP

 

Art. 15º Compete de forma geral a todos os membros da CISSP:

I – Par�cipar do curso de capacitação inicial dos membros da CISSP;

II – Par�cipar das reuniões convocadas, discu�ndo os assuntos em pauta, apreciando as recomendações
e assinando as atas;

III – Cuidar para que todas as atribuições da CISSP sejam cumpridas durante a respec�va gestão,
conforme a presente resolução;

IV – Representar os servidores acompanhando as inspeções nos locais de trabalho realizadas pela equipe
de vigilância e promoção da saúde, bem com, acompanhar a inves�gação de acidente em serviço ou
doença profissional, podendo tal representação ser realizada em conjunto com as en�dades sindicais
representa�vas.

 

Art. 16º Compete ao Coordenador da CISSP:

I – Convocar os membros para as reuniões da comissão;

II – Coordenar e supervisionar as a�vidades da CISSP;

III - Delegar atribuições aos membros da CISSP;

IV – Presidir as reuniões da CISSP, assinar atas e relatórios aprovados, encaminhando as decisões
aprovadas à administração superior e setorial, acompanhando a sua execução;

V – Intermediar os contatos necessários com a equipe de vigilância e promoção da saúde quando da
recusa de acesso a alguma área ou setor considerado de sigilo e/ou segurança;

VI – Manter e promover o bom relacionamento da CISSP com a alta gestão da ins�tuição, a equipe de
vigilância e promoção da saúde, as direções das unidades, as pró-reitorias e as en�dades sindicais
representa�vas e as demais comissões;

VII – Zelar pelo cumprimento das diretrizes da CISSP.

 

Art. 17º Compete ao Vice Coordenador da CISSP:

I – Executar atribuições que lhe forem delegadas pelo o Coordenador;

II – Subs�tuir o Coordenador nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários.
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Art. 18º Compete ao Secretário da CISSP:

I – Acompanhar as reuniões da CISSP e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos
membros presentes;

II – Elaborar o calendário anual das reuniões ordinárias;

III – Preparar as correspondências e outras que lhe forem conferidas.

 

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 19º A CISSP deverá divulgar semestralmente, relatório de suas a�vidades para a comunidade
acadêmica.

 

Art. 20º Os casos omissos desta resolução serão resolvidos pela Divisão de Atenção à Saúde e Segurança
do Servidor (DAS) da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).

Art. 21º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Timbre
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 06/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  
Aprova o regulamento de remoção dos
servidores técnicos-administra�vos em
educação no âmbito da Unilab.

 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.011907/2021-13,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o regulamento de remoção dos servidores técnicos-administra�vos em
educação no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab),
conforme Anexo I.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 
 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 20/11/2021, às 00:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0367708 e o código CRC 96A56BCC.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 06/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
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REGULAMENTO DE REMOÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA
UNILAB

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  A remoção, disciplinada no art. 36 da Lei no 8.112, de 1990, é o deslocamento do servidor, no
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único.  Considera-se "sede" o município onde a repar�ção es�ver instalada e onde o servidor
�ver exercício, em caráter permanente.

 

Art. 2º   A remoção ocorrerá nas seguintes modalidades:

I – de o�cio, no interesse da Administração, conforme Capítulo III desta resolução.

II – a pedido do servidor, a critério da Administração, nas seguintes situações:

a) por solicitação do servidor, em regime de permuta, com manifestação expressa das respec�vas
unidades envolvidas, conforme Seção I do Capítulo IV;

b) por processo sele�vo de remoção interna, de acordo com normas estabelecidas na Seção II do
Capítulo IV desta resolução.

III – a pedido do servidor, para outra localidade, no âmbito da Unilab, independentemente do interesse
da Administração, nas seguintes situações:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de quaisquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da
Administração, nos termos da Seção I, do Capítulo V;

b) por mo�vo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e
conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por Junta Médica Oficial em Saúde,
nos termos da Seção II, do Capítulo V;

§ 1º A solicitação de remoção da modalidade descrita no inciso II e os processos de remoção das
modalidades descritos no inciso III, deste ar�go, serão realizados por meio de procedimento específico
estabelecido pela Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), nos termos desta Resolução.

§ 2º No caso do art. 2º, II, alínea “b”, a remoção do servidor selecionado em edital independerá de
liberação pela chefia da unidade em que es�ver lotado, sendo que a unidade que �ver a efe�va remoção
desse servidor receberá a vaga indicada no edital de remoção.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às demais hipóteses de remoção.

§ 4º Nos processos de remoção de que trata esta Resolução deverá constar a ciência do servidor.

 

Art. 3º  A lotação do servidor removido deverá ser compa�vel com as atribuições do seu cargo efe�vo.

§1º A unidade de lotação é competente para indicar as a�vidades a serem desempenhadas pelo servidor,
devendo ser compa�veis com as atribuições do cargo efe�vo ocupado pelo mesmo.

§2º Os servidores detentores de cargos em ex�nção ou nos quais estejam sob vedação de realização de
concurso público para provimento futuro, ao serem removidos, deverão desempenhar a�vidades
compa�veis com o seu nível de classificação constante no plano de carreira.
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Art. 4º As solicitações de remoção somente serão tramitadas quando os seguintes critérios forem
atendidos, cumula�vamente:

I – não estar respondendo a processo administra�vo disciplinar ou sindicância, exceto nas hipóteses das
alíneas “a” e “b” do inc. III do art. 2º ;

II – possuir no mínimo 12 (doze) meses de efe�vo exercício na unidade de lotação para remoções com ou
sem mudança de sede, exceto:

a) nas remoções previstas no art. 2º, III, alíneas “a” e “b”;

b) na hipótese prevista no art. 2º, I, desde que haja a manifestação expressa do dirigente da unidade de
lotação do servidor acerca da movimentação interna, de o�cio, no processo específico.

 

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

 

Art. 5º  Compete à Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV:

I – Analisar e instruir os processos de remoção de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos
nesta Resolução;

II – sugerir lotação dos servidores em remoção de o�cio, por acompanhamento de cônjuge e por mo�vo
de saúde, considerando o Laudo Pericial emi�do por Junta Médica Oficial em Saúde, verificada a
necessidade de pessoal nos setores;

III – elaborar o Edital do Processo Sele�vo de Remoção Interna, com base em dados e informações das
vagas a serem ofertadas para remoção;

IV – gerenciar o processo de remoção por edital, nas hipóteses cabíveis;

V – elaborar portaria de remoção para publicação em Bole�m Interno da Universidade, homologando o
deslocamento nas diversas modalidades de remoção.

 

Art. 6º  Compete à Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP:

I – designar os membros, prazos e competências da Comissão do Processo Sele�vo de Remoção Interna
mediante publicação de Portaria no Bole�m Interno;

II –publicar Edital do Processo Sele�vo de Remoção Interna no Bole�m Interno e no Portal da
Universidade;

III – apreciar recursos porventura protocolados;

IV – publicar resultado preliminar e defini�vo do Processo Sele�vo de Remoção Interna com a lista de
classificação dos candidatos, indicando os servidores que foram contemplados para ocupar as vagas
ofertadas, no Portal da Universidade;

V – definir a lotação dos servidores em remoção por mo�vo de saúde, de o�cio e por acompanhamento
de cônjuge.

VI – assinar portaria de remoção para publicação em Bole�m Interno da universidade pelo setor
responsável, homologando o deslocamento nas diversas modalidades de remoção.

 

Art. 7º  Compete à Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor -

I – convocar o servidor em processo de remoção por mo�vo de saúde para se submeter à Junta Médica
Oficial em Saúde;

II – emi�r Laudo Pericial contendo parecer, indicando as possíveis restrições às a�vidades laborais
decorrentes do quadro de adoecimento do servidor, considerando o manual do Subsistema Integrado de
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Atenção à Saúde do Servidor – SIASS;

III – realizar o acompanhamento em saúde do servidor em lotação provisória, conforme Seção II do
Capítulo V.

Parágrafo Único. No Campus dos Malês compete ao Setor de Gestão de Pessoas – SEGEPE.

 

Art. 8º  Compete ao (a) Reitor (a) deliberar, em úl�ma instância, sobre o processo de remoção.

 

CAPÍTULO III

DA REMOÇÃO DE OFÍCIO

 

Art. 9º  A remoção de o�cio é a mudança do local de lotação, por necessidade e interesse público para
atender demandas de pessoal em caráter estratégico e ins�tucional, nas seguintes situações,
devidamente jus�ficadas:

I – ajuste do quadro de servidores, considerando o dimensionamento e o atendimento às necessidades
de serviço;

II – em decorrência de inadequação à unidade.

§ 1º Na hipótese do inciso II, somente serão considerados os aspectos técnicos e comportamentais, que
deverão estar descritos obje�vamente na solicitação de remoção pela unidade de lotação do servidor.

§ 2º A remoção de o�cio deverá, preferencialmente, observar os requisitos do art. 4º , entretanto sua
efe�vação não está condicionada ao cumprimento dos mesmos.

 

Art. 10.  A remoção de o�cio não ensejará a reposição da vaga na unidade de lotação de origem do
servidor.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, quando iden�ficada a necessidade de recomposição do quadro
de pessoal da unidade de origem no processo de dimensionamento de pessoal e, concomitantemente,
havendo a disponibilidade de vaga, poderá ocorrer a reposição do servidor.

 

Art. 11.  A solicitação da remoção de o�cio, referida no caput do art. 9º, deverá ser encaminhada, via
o�cio, através de processo aberto no SEI, pelo dirigente da unidade.

§ 1º O servidor deverá ser no�ficado da abertura do processo e terá o prazo de 3 (três) dias úteis para se
manifestar, caso queira, antes de emi�do parecer da Divisão de Dimensionamento e Movimentação de
Pessoal - DIMOV.

§ 2º Após a devida instrução pela Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV, o
processo será encaminhado à Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP para conhecimento e
manifestação.

§ 3º Das conclusões ob�das pela DIMOV, após análise da solicitação de remoção disposta no § 1º do art.
9º, a SGP poderá solicitar manifestação técnica de serviços especializados no âmbito da Unilab para fins
de encaminhamentos necessários, que poderão resultar nos possíveis direcionamentos:

I – manter o servidor na unidade, com o acompanhamento do serviço especializado, por um período
mínimo de 1 (um) mês, para fins de adequação ao ambiente de trabalho, inclusive com assistência à
chefia imediata do servidor, caso haja interesse de ambas as partes;

II – Em casos excepcionais, a SGP poderá alterar a lotação do servidor provisoriamente, por até 3 (três)
meses, levando em consideração as suas expecta�vas profissionais e as atribuições do cargo efe�vo em
consonância às competências da possível unidade de des�no, devendo esse servidor ter seu processo de
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adaptação à nova unidade acompanhado pela DIMOV durante o período de lotação provisória, na forma
do § 4º deste ar�go; e

III –outros encaminhamentos que busquem promover a compa�bilidade entre as expecta�vas
profissionais do servidor e os interesses da Administração.

§ 4º O servidor que tenha sido subme�do à alteração provisória, poderá ter sua lotação de forma
defini�va ou ser indicada nova lotação, de acordo com o resultado do acompanhamento feito pela
DIMOV, ouvidos o servidor e sua chefia imediata.

 

Art. 12. A remoção de o�cio em que envolva alteração de lotação em unidades do campus da Bahia para
os campi do Ceará e vice-versa, implicará no pagamento de ajuda de custo prevista nos arts. 53 a 57 da
Lei n o 8.112 de 1990, quando tal ato ensejar mudança de domicílio em caráter permanente, a depender
de disponibilidade orçamentária.

§ 1º Não será devida ajuda de custo para as remoções que ocorrerem entre as unidades que se localizam
no estado do Ceará e que se localizam no estado da Bahia.

§ 2º O servidor removido de o�cio, em que a mudança de sede obrigá-lo a mudar de domicílio em caráter
permanente, poderá renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao recebimento da ajuda de custo
prevista no art. 53 da Lei nº 8.112, de 1990.

§ 3º Para fins do disposto no caput, o servidor tem o prazo mínimo de 10 dias e máximo de 30 dias para
se apresentar na nova sede, a contar da data de publicação da portaria de remoção no Bole�m Interno,
conforme art. 18 da Lei nº 8.112, de 1990.

§ 4º O servidor ficará obrigado a res�tuir a ajuda de custo quando, injus�ficadamente, não se apresentar
na nova sede no prazo determinado na portaria de remoção, tornando-a sem efeito.

 

Art. 13. A Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP poderá rever, a qualquer tempo, o ato de
remoção de o�cio, devidamente jus�ficado.

 

Art. 14. Da remoção de o�cio poderá ser interposto recurso pelo servidor interessado à Superintendência
de Gestão de Pessoas - SGP no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da portaria de remoção
pelo interessado, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para
o primeiro dia ú�l seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente, conforme art. 238 da
Lei nº8.112, de 1990.

 

Art. 15. Nos termos do art. 73, inciso V, da Lei n o 9.504, de 1997, é vedada a remoção de o�cio, na
circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade
de pleno direito.

 

CAPÍTULO IV

DA REMOÇÃO A PEDIDO – A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

Seção I

Por solicitação do servidor, em regime de permuta por outro servidor da ins�tuição

 

Art. 16.  A remoção a pedido é aquela solicitada pelo servidor, a critério da Administração Pública,
observada a conveniência e oportunidade, e desde que não prejudique o interesse público, devendo
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ocorrer em regime de permuta por outro servidor da ins�tuição, com manifestação expressa dos
respec�vos dirigentes das unidades envolvidas.

§ 1º A permuta deverá ser realizada entre servidores que possuam, preferencialmente, cargos idên�cos
ou compa�bilidade entre as atribuições do cargo e vinculação entre os graus de responsabilidade e
complexidade das a�vidades.

§ 2º Após a devida instrução pela Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV,
poderá haver parecer consul�vo da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal - DDP, quanto a mudança de
ambiente organizacional dos servidores envolvidos, para posterior decisão sobre a remoção pela
Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP.

 

Art. 17. Os servidores que �verem interesse em serem removidos das suas atuais unidades de lotação,
nos termos do art. 16 desta Resolução, deverão manifestar formalmente os seus pedidos, a qualquer
tempo, através de plataforma própria a ser disponibilizada pela DIMOV, observados os requisitos de que
trata o art. 4º .

§ 1º A Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV disponibilizará periodicamente
formulário para inscrição dos interessados na modalidade de remoção prevista no Art. 16.

§ 2º A análise das solicitações será realizada pela DIMOV, que encaminhará consulta aos gestores das
unidades envolvidas, acerca das informações prestadas pelos servidores na plataforma própria,
considerando as necessidades das unidades.

§ 3º Os gestores das unidades envolvidas poderão realizar entrevista com os servidores interessados na
remoção por permuta, desde que requerido à DIMOV.

§ 4º A concordância ou não quanto à remoção a pedido deverá ser jus�ficada de forma expressa pelo
dirigente da unidade.

§ 5º Os pedidos de remoção serão válidos até o final do exercício do ano em que foram cadastrados na
Plataforma própria.

§ 6º Caso o servidor não tenha mais interesse na manutenção do cadastro deverá informar à Divisão de
Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV para exclusão da lista. 

§ 7º Os servidores que optarem em realizar a tramitação de solicitação de remoção por permuta, não
poderão par�cipar do processo sele�vo de remoção interna.

 

Seção II

Por processo sele�vo de remoção interna

 

Art. 18. A remoção a pedido a critério da Administração Pública é aquela solicitada pelo servidor
mediante par�cipação em processo sele�vo de remoção interna, segundo oferta de vagas e definição de
requisitos para lotação, a serem estabelecidos em Edital de Processo Sele�vo de Remoção Interna.

Parágrafo único. O Edital mencionado no caput será elaborado pela Divisão de Dimensionamento e
Movimentação de Pessoal - DIMOV e deverá conter, obrigatoriamente, a vigência, a descrição detalhada
da vaga, o local da vaga, o número de vagas por unidade e os requisitos mínimos desejados, sem prejuízo
de outras informações que se fizerem necessárias, a ser divulgado em Bole�m Interno e no Portal da
Universidade.

 

Art. 19. O processo sele�vo de remoção interna compreende as seguintes etapas:

I – publicação de Edital de oferta de vagas;

II – inscrição dos candidatos às vagas ofertadas, observado o disposto no Art. 20; critérios definidos em
edital;
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III – homologação das inscrições, conforme o Art. 4 o desta Resolução; IV – análise e classificação dos
candidatos inscritos, de acordo com os definidos em edital; V – publicação de resultado preliminar; VI –
prazos para pedidos de reconsideração e recursos; VII – publicação do resultado final; VIII – publicação da
portaria de remoção.

 

Art. 20.  O servidor que �ver interesse em ser removido da sua atual unidade de lotação, por processo
sele�vo de remoção interna, deverá manifestar formalmente o seu pedido, por meio de inscrição, através
da Plataforma própria, segundo critérios estabelecidos no Edital da seleção.

§ 1º A efe�vação da inscrição através do sistema da Plataforma própria implica o conhecimento e tácita
aceitação das condições estabelecidas no Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o servidor
não poderá alegar desconhecimento.

§ 2º A inscrição formalizada comporá um cadastro com prazo de vigência limitado ao período de validade
determinado em cada edital.

§ 3º Será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para recurso da inscrição indeferida antes da
homologação das inscrições.

§ 4º As unidades de lotação dos servidores inscritos no Edital de Remoção serão informadas sobre a
inscrição do servidor pela Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV, através de
mensagem enviada ao e-mail ins�tucional da unidade de lotação e de exercício.

§ 5º As informações prestadas pelos servidores no preenchimento da inscrição são de sua inteira
responsabilidade, podendo a Administração, sem prejuízo de apuração administra�va ou criminal, anular
os atos por si pra�cados, se constatada qualquer falsidade.

 

Art. 21. A análise dos critérios estabelecidos em edital, para preenchimento das vagas ofertadas, será
feita por Comissão de Processo Sele�vo de Remoção Interna, formalmente designada pela
Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP, a ser composta por:

I – 01 (um) servidor da Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV;

II – 01 (um) servidor da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal – DDP;

III – 02 (dois) membros da Comissão Interna de Supervisão da Carreira TAE – CIS. IV - 01 (um)
representante da categoria de TAE´s do Conselho Superior.

§ 1º Os membros da Comissão têm igual poder decisório na a�vidade de análise dos inscritos, valendo,
contudo, a decisão da maioria.

§ 2º A Comissão o de Processo Sele�vo de Remoção Interna indicará um de seus membros para elaborar
o relatório final de suas a�vidades, o qual deverá compor o processo de remoção.

a) caso não haja interessados em elaborar o relatório final, caberá ao membro mais an�go do colegiado a
edição do documento.

§ 3º A critério da Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP, poderão ser designadas mais de uma
Comissão de Processo Sele�vo de Remoção Interna para proceder a seleção dos servidores inscritos para
concorrer às vagas de um mesmo Edital.

 

Art. 22. A análise dos inscritos cadastrados através da Plataforma própria, compa�vel com os cargos
ofertados, considerando o perfil requerido, e a descrição das a�vidades previamente estabelecidas pela
unidade de des�no, será realizada pela Comissão de Processo Sele�vo de Remoção Interna, designada no
art. 21, considerando-se os critérios abaixo descritos:

I – formação e/ou experiência profissional, correlata ao perfil requerido ao cargo e às a�vidades definidas
para o ambiente organizacional da unidade de des�no, considerando a inscrição realizada na Plataforma
própria;
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II – resultado na Avaliação de Desempenho;

III – maior tempo de efe�vo exercício na UNILAB, contado em dias;

IV –maior tempo de efe�vo exercício na unidade de origem, contado em dias

Parágrafo único. A definição do(s) critério(s) e a(s) respec�va(s) pontuação(ões) será(ão) estabelecida(s)
em edital.

 

Art. 23. Caso haja empate, os critérios abaixo a serem aplicados, em ordem de precedência, serão:

I – maior idade; e

II –maior tempo de serviço como servidor efe�vo na UNILAB. Parágrafo único. Para fins do inciso II deste
ar�go, o tempo de serviço será contado em dias, a par�r da data de efe�vo exercício do servidor no
quadro de servidores efe�vos da UNILAB até a data de publicação do edital de remoção.

 

Art. 24. Do resultado preliminar do processo sele�vo de remoção interna caberá pedido de
reconsideração à Comissão do Processo Sele�vo de Remoção Interna, desde que seja devidamente
jus�ficado, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da divulgação no Portal da Universidade, devendo o
mesmo ser protocolado via e-mail previamente disponibilizado pela DIMOV.

§ 1º Os pedidos de reconsideração serão decididos no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do fim
do prazo para o pedido, podendo ser prorrogado por igual período, mediante jus�fica�va da DIMOV e
decisão da SGP.

§ 2º Ocorrendo o indeferimento do pedido de reconsideração especificado no caput do art. 24 desta
Resolução, será facultada ao servidor a interposição de recurso à Superintendência de Gestão de Pessoas
- SGP, no prazo de 03 (três) dias úteis, não sendo possível a aceitação da revisão de recurso ou recurso do
recurso.

 

Art. 25. O servidor poderá desis�r de par�cipar do processo sele�vo de remoção interna, devendo
encaminhar jus�fica�va para Comissão do Processo Sele�vo de Remoção Interna.

Parágrafo único. Na hipótese de desistência por parte do candidato classificado, a jus�fica�va deverá ser
encaminhada até o fim do prazo para recurso.

 

Art. 26. Em caso de não apresentação da jus�fica�va mencionada no Art. 25, o candidato
classificado ficará impedido de par�cipar do próximo edital de seleção.

 

CAPÍTULO V

DA REMOÇÃO A PEDIDO – INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO

 

Seção I

Para acompanhar cônjuge ou companheiro

 

Art. 27. O servidor poderá ser removido a pedido para outra localidade, para acompanhar cônjuge ou
companheiro que conste nos seus assentamentos funcionais, também servidor público civil ou militar, de
quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no
interesse da Administração.

§ 1º Entende-se como servidor público civil aquele com vínculo estatutário.

§ 2º A remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro não enseja a concessão de ajuda de custo.
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§ 3º A Universidade só poderá remover o servidor para localidades onde possua campus ou unidade da
Unilab onde possa dimensionar seu quadro próprio de pessoal.

 

Art. 28.  O processo de remoção será instaurado na Divisão de Dimensionamento e Movimentação de
Pessoal - DIMOV, via sistema SEI (h�ps://sei.unilab.edu.br), com a seguinte documentação, a ser
providenciada pelo servidor interessado:

I – requerimento próprio de remoção, conforme modelo constante no Portal da Universidade;

II – cópia da Cer�dão de Casamento ou comprovante de união estável;

III – documento que comprove o deslocamento no interesse da Administração do cônjuge ou
companheiro; e

IV – outros documentos que auxiliem a fundamentação do pedido, caso necessário.

 

Art. 29.  Após a análise da documentação per�nente pela DIMOV, e apreciação pela SGP, dos casos que se
configurarem a movimentação de cônjuge no interesse da Administração, será emi�da portaria e enviada
para objeto de publicação em Bole�m Interno pelo setor responsável.

 

Seção II

Por mo�vo de saúde

 

Art. 30.  O servidor poderá ser removido a pedido para outra localidade por mo�vo de saúde pessoal, do
seu cônjuge ou companheiro ou dependente legal que viva às suas expensas e constem do seu
assentamento funcional, condicionada à comprovação por Junta Médica Oficial em Saúde.

Parágrafo único. A Universidade só poderá remover o servidor para localidades onde possua campus ou
unidade da Unilab, onde possa dimensionar seu quadro próprio de pessoal.

 

Art. 31. O processo de remoção será instaurado na Divisão de Dimensionamento e Movimentação de
Pessoal - DIMOV, via sistema SEI (h�ps://sei.unilab.edu.br), com a seguinte documentação, a ser
providenciada pelo servidor interessado:

I – requerimento próprio de remoção, conforme modelo constante no Portal da Universidade;

II – O Atestado Médico e demais exames comprobatórios da necessidade de Remoção por Mo�vo de
Saúde deverão ser encaminhados ao e-mail da perícia, conforme lotação do servidor: Bahia
(pericia.sfc@unilab.br) ou Ceará (pericia@unilab.edu.br).

§ 1º Após instrução do processo, a Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV
encaminhará o processo ao setor responsável pela realização da Junta Médica Oficial em Saúde.

§ 2º Em nenhuma hipótese o Atestado Médico e demais exames poderão ser anexados ao processo.

 

Art. 32.  A apreciação da documentação apresentada resultará na emissão de laudo pericial por Junta
Médica Oficial em Saúde. Parágrafo único. O laudo emi�do por Junta Médica Oficial em Saúde é
indispensável à análise do pedido de remoção com base na alínea “b”, do inciso III, do art. 2 o desta
Resolução.

 

Art. 33.  Após a análise da Junta Médica Oficial em Saúde, em caso de parecer favorável, o processo será
encaminhado à Divisão de Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV, com vistas a definir
uma nova unidade de lotação para o servidor a ser removido.

https://www.google.com/url?q=https://sei.unilab.edu.br&source=gmail-html&ust=1637512787325000&usg=AOvVaw0U97X8vf-iLfu-XJ5-K6XY
https://www.google.com/url?q=https://sei.unilab.edu.br&source=gmail-html&ust=1637512787325000&usg=AOvVaw0U97X8vf-iLfu-XJ5-K6XY
mailto:pericia.sfc@unilab.br
mailto:pericia@unilab.edu.br
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Art. 34.  Nos casos em que não seja possível a indicação defini�va de nova unidade de lotação, aplicar-se-
á o disposto no inciso II, § 3º, do Art. 11 desta Resolução. Art. 35. Os casos de remoção por mo�vo de
saúde omissos serão resolvidos pela Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP, em consonância com
o laudo da Junta Médica Oficial em Saúde.

 

CAPÍTULO V

DO DESLOCAMENTO PARCIAL

 

Art. 35. O servidor poderá, no interesse da Administração, em caráter excepcional ou temporário, ser
deslocado para cumprir parte ou integralmente sua carga horária semanal em unidade dis�nta da qual é
lotado, que poderá ser no mesmo campus ou em outro campus, no âmbito da própria Universidade.

Parágrafo único. O deslocamento parcial terá prazo determinado e poderá ocorrer para atendimento das
seguintes hipóteses:

(a) reforço de força de trabalho para cumprimento de a�vidades ou projetos específicos (força-tarefa);

(b) elaboração de normas ou procedimentos da unidade requerente;

(c) realização de trabalhos não habituais de natureza técnica da unidade, cujo servidor detém
conhecimento técnico na área requerida; e

(d) outras a�vidades que requeiram a necessidade de reforço de trabalho de caráter excepcional ou
temporário.

 

Art. 36  A unidade interessada poderá solicitar servidor em regime de deslocamento parcial à Divisão de
Dimensionamento e Movimentação de Pessoal - DIMOV, devendo o processo estar instruído com os
seguintes documentos:

(a) O�cio do dirigente de unidade com exposição de mo�vos para requisição de servidor para
deslocamento parcial, a definição do prazo necessário para exercício das a�vidades do servidor, nos
termos do parágrafo único do art. 36, e o que se espera de resultados com o deslocamento do servidor;

(b) Manifestação da DIMOV acerca da situação funcional do servidor e o embasamento técnico-legal;

(c) A manifestação do servidor requerido e a anuência das chefias imediatas e dos dirigente das unidades;

(d) Despacho de encaminhamento da DIMOV para SGP após manifestação de que trata o item anterior; e

(e) Decisão fundamentada do Superintendente de Gestão de Pessoas.

§ 1º O efe�vo deslocamento parcial do servidor só poderá ocorrer a par�r da publicação da portaria no
Bole�m Interno.

§ 2º Findado o prazo do deslocamento parcial, o servidor retornará automa�camente a cumprir sua carga
horária integral na sua unidade de lotação, não sendo necessário a publicação de novo ato.

§ 3º O disposto no caput não se confunde com remoções de que tratam esta Resolução.

 

Art. 37  O Superintendente de Gestão de Pessoas poderá rever, a qualquer tempo, o ato do deslocamento
parcial, devidamente jus�ficado pelas unidades de lotação envolvidas, ou do servidor nessa situação.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 38  Aos servidores removidos nos termos do art. 2º , inciso II, será vedada nova remoção pelo prazo
de 12 (doze) meses.

Parágrafo único. A contagem de tempo a que se refere este ar�go será iniciada a par�r do primeiro dia de
efe�vo exercício na unidade de des�no.

 

Art. 39  Os servidores requisitados, cedidos para outros órgãos ou en�dades, em licença e os que estejam
em exercício provisório, afastados para estudos ou prestando colaboração técnica a outra ins�tuição de
ensino, somente poderão solicitar a remoção com fundamento no art. 2º, inciso II, desta Resolução após
o término do seu afastamento, nos termos da Lei n o 8.112, de 1990.

 

Art. 40  Sob pena de responsabilidade administra�va, a efe�vação da remoção do servidor dar-se-á
somente quando publicada no Bole�m Interno a Portaria de remoção

§ 1º Após a publicação da Portaria de remoção, durante um período de até cinco dias úteis, deverá o
servidor, a critério da chefia imediata de origem, cumprir parte do seu expediente na an�ga unidade de
lotação no intuito de repassar as suas a�vidades e treinar, caso necessário, o servidor que irá subs�tuí-lo.

§ 2º Observado o disposto no caput, o servidor deverá permanecer prestando serviços no seu setor de
origem até entrar em exercício defini�vo na nova unidade.

§ 3º Após a publicação da remoção no Bole�m Interno, a DIMOV providenciará uma carta de
apresentação do servidor à nova unidade de lotação, que também conterá as orientações per�nentes ao
ingresso e às boas prá�cas de adaptação ao novo ambiente.

 

Art. 41 Nos casos de designação ou nomeação para cargos e funções gra�ficadas que implicar mudança
de lotação, o servidor será removido de o�cio.

§ 1º A unidade que solicitar a designação ou nomeação deverá solicitar também a remoção de o�cio do
servidor.

§ 2º Deverá constar no processo de remoção a ciência do servidor sobre a remoção de o�cio decorrente
da designação ou nomeação.

 

Art. 42  Visando a necessidade de manter o controle do quadro de pessoal da Universidade, fica vedada a
movimentação de qualquer servidor sem o conhecimento prévio da Superintendência de Gestão de
Pessoas – SGP.

 

Art. 43 A remoção do servidor para ambiente organizacional diverso poderá ensejar a revisão do
Incen�vo à Qualificação Profissional, eventualmente concedido.

§ 1º No estrito interesse ins�tucional, o servidor poderá ser movimentado para ambiente organizacional
diferente daquele que ensejou a percepção do Incen�vo à Qualificação.

§ 2º Caso o servidor considere que a movimentação possa implicar aumento do percentual de Incen�vo à
Qualificação, deverá requerer à unidade de gestão de pessoas, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar
da data de efe�vação da movimentação, a revisão da concessão inicial.

§ 3º Na ocorrência da situação prevista no § 2º, a unidade de gestão de pessoas deverá pronunciar-se no
prazo de até trinta dias a par�r da data de entrada do requerimento do servidor, sendo que, em caso de
deferimento do pedido, os efeitos financeiros dar-se-ão a par�r da data do ato de movimentação.

§ 4º Em nenhuma hipótese poderá haver redução do percentual de Incen�vo à Qualificação percebido
pelo servidor.
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Art. 44 A remoção do servidor ensejará a revisão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e raio-x.

 

Art. 45 A remoção não suspende, nem interrompe o inters�cio do servidor para fins de Progressão por
Capacitação ou Mérito Profissional e para o Estágio Probatório.

 

Art. 46  Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos pela Superintendência de Gestão de
Pessoas - SGP, pela Reitoria em segunda instância e por este Conselho, em úl�ma instância.

 

Art. 47  A SGP poderá editar instruções norma�vas para plena execução do disposto nesta Resolução.
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Timbre
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 07/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  Aprova a criação do Comitê Gestor de
Segurança da Informação (CGSI) da Unilab.

 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.000530/2021-77,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a criação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), conforme Anexo I.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 
 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 20/11/2021, às 00:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0367710 e o código CRC C5826597.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 07/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

 

REGULAMENTO DO COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CGSI) DA UNILAB
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CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

 

Art. 1º Ins�tuir o Comitê Gestor de Segurança da Informação – (CGSI) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), conforme Decreto Nº 9.637, de 26 de dezembro de
2018.

 

Art. 2º As atribuições do CGSI são definidas no parágrafo 3º do Ar�go 15 do Decreto Nº 9.637, de 26 de
dezembro de 2018:

I - assessorar na implementação das ações de Segurança da Informação e Comunicações (SIC);

II - cons�tuir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas sobre SIC;

III - propor alterações na Polí�ca de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) ins�tucional; e

IV - propor normas ins�tucionais rela�vas à SIC.

 

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

 

Art. 3º Compete ao CGSI, nos temas relacionados à SIC, assessorando à administração superior da Unilab
em:

I - promover a simplificação administra�va, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços
públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico, com vistas à SIC;

II - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados da sua POSIC e das
normas internas de SIC;

III - incorporar padrões elevados de conduta para a garan�a da SIC e orientar o comportamento dos
agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas en�dades;

IV - planejar a execução de programas, de projetos e de processos rela�vos à SIC;

V - estabelecer diretrizes para o processo de gestão de riscos de SIC;

VI - observar as normas que estabelecem requisitos e procedimentos para a SIC publicadas pelo Gabinete
de Segurança Ins�tucional da Presidência da República;

VII - implementar controles internos fundamentados na gestão de riscos da SIC;

VIII - ins�tuir um sistema de gestão de SIC;

IX - implantar mecanismo de comunicação imediata sobre a existência de vulnerabilidades ou incidentes
de SIC que impactem ou possam impactar os serviços prestados ou contratados pelos órgãos da
administração pública federal; e

X - observar as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos,
instâncias e prá�cas de governança da SIC em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos
nesta  Decreto e na legislação.

 

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO
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Art. 4º O CGSI será composto por:

I - Gestor(a) da Segurança da Informação, que o coordenará;

II - Por um representante da Reitoria;

III - Diretor(a) de Tecnologia da Informação (DTI);

IV - Pró-Reitor(a) de Relações Ins�tucionais e Internacionais (PROINTER); 

V - Pró-Reitor(a) de Administração (PROAD);

VI - Pró-Reitor(a) de Planejamento (PROPLAN);

VII - Pró-Reitor(a) de Graduação (PROGRAD);

VIII - Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG);

IX - Pró-Reitor(a) de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (PROPAE);

X - Pró-Reitor(a) de Extensão, Arte e Cultura (PROEX);

XI - Diretor(a) do Sistema de Bibliotecas da Unilab (SIBIUNI);

XII - Diretor(a) do Campus dos Malês;

XIII - Superintendente de Gestão de Pessoas (SGP).

 

§ 1º Os membros �tulares do Comitê serão subs�tuídos pelos respec�vos suplentes, em suas ausências
ou impedimentos.

 

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO

 

Art 5º O CGSI se reunirá, em caráter ordinário, semestralmente e, em caráter extraordinário, por
convocação do presidente, quando mo�vado por um dos membros.

§ 1º As reuniões do CGSI ocorrerão, em primeira convocação, com a presença da maioria simples de seus
membros ou, quinze minutos após a hora estabelecida, em segunda convocação, com a presença de, no
mínimo, um terço de seus membros.

§ 2º As deliberações do CGSI serão aprovadas pela maioria simples dos membros presentes e o
coordenador, além do voto regular, terá o voto de desempate.

 

Art. 6º A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) será o órgão encarregado de prestar apoio
administra�vo e de secretariado para o CGSI.
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Timbre
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 08/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  Aprova a jornada de trabalho dos Técnicos-
Administrativos em Educação da Unilab.

 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.005336/2021-88,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a jornada de trabalho dos Técnicos-Administra�vos em Educação da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), conforme Anexo I.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 
 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 20/11/2021, às 01:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0367712 e o código CRC 25F6E2AE.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 08/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
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REGULAMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
DA UNILAB

 

CAPÍTULO I

REGRAS GERAIS DA JORNADA DE TRABALHO

 

Art. 1º Os servidores Técnico-Administra�vos em Educação (TAE) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) cumprirão jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias
e de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvados os casos previstos em leis específicas e os subme�dos à
jornada flexibilizada, regimentado em regulamentação interna.

 

Art. 2º A jornada diária de trabalho prevista no art. 1ºdesta Resolução, incluindo o horário para repouso e
alimentação, será cadastrada por meio do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
(SIGRH), observando-se:

I - a tolerância de até 15 (quinze) minutos para início da jornada de trabalho diária no controle eletrônico
de frequência, em relação ao horário registrado, sem necessidade de autorização prévia da chefia
imediata, não estando esse horário sujeito à compensação ou à redução proporcional da remuneração
mensal do servidor.

II - a programação obrigatoriamente em 2 (dois) turnos; 

III - o intervalo mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 3 (três) horas para repouso e alimentação; 

§ 1º Sem prejuízo das demais instruções do Decreto nº 1.590/1995 e da Instrução Norma�va MPDG nº 2,
de 12 setembro de 2018 e alterações, as chefias imediatas organizarão os horários de entrada e saída dos
servidores, bem como os intervalos para refeição e descanso, adequando-os às peculiaridades de cada 
unidade e às a�vidades correspondentes e obedecendo o horário de funcionamento local.

§ 2º Nos casos em que a chefia verificar a necessidade de funcionamento ininterrupto do setor, visando
evitar o seu fechamento no intervalo para repouso e alimentação, deve-se buscar a aplicação
do art. 3º desta Resolução.

§ 3º Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da
chefia da unidade de lotação.

 

Art. 3º Para serviços que exigirem a�vidades con�nuas de regime de turnos ou escalas, em período igual
ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em função de atendimento ao público, os servidores poderão
ser autorizados a cumprir jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e carga horária de 30 (trinta) horas
semanais, devendo-se, nesse caso, dispensar o intervalo para refeições, na forma como dispõe o art. 3º
do Decreto nº 1.590/1995, por meio de regulamentação interna específica.

 

Art. 4º Os servidores TAE ocupantes de cargos de direção ou funções gra�ficadas deverão cumprir
jornada diária de 8 (oito) horas, conforme disposto no art. 1º desta Resolução.

 

CAPÍTULO II

DO BANCO DE HORAS

 

Art. 5º A critério da chefia imediata, em função da conveniência, do interesse e da necessidade do
serviço, poderá ser permi�da a adoção de banco de horas para execução de tarefas, projetos, programas,
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dentre outros, de relevância para o serviço público, não se cons�tuindo direito do servidor.

Parágrafo único. Nas situações de que trata o caput, serão computadas como crédito as horas excedentes
realizadas além da jornada regular do servidor e as não trabalhadas como débito, a serem contabilizadas
no SIGRH.

 

Art. 6º As horas excedentes à jornada diária devem ser prestadas no interesse do serviço e computadas
no banco de horas, de forma individualizada, mediante prévia e expressa autorização da chefia imediata,
observados os seguintes critérios:

I - as horas de trabalho excedentes à jornada diária não serão remuneradas como serviço extraordinário;

II - a chefia imediata deverá, previamente, por meio do SIGRH, autorizar a realização das horas
excedentes para inserção em banco de horas; e

III - as horas armazenadas não poderão exceder:

a) duas horas diárias;

b) quarenta horas no mês; e

c) cem horas no ano civil.

 

Art. 7º A u�lização do banco de horas dar-se-á, obrigatoriamente, mediante prévia e expressa
autorização da chefia imediata, sendo o registro por meio do SIGRH e observados os seguintes critérios:

I - as horas acumuladas em folgas a usufruir estão condicionadas ao máximo de:

a) 24 (vinte e quatro) horas por semana; e

b) 40 (quarenta) horas por mês.

 

Art. 8º É vedada a convocação de servidor para a realização das horas excedentes em horário noturno,
finais de semana, feriados ou pontos faculta�vos, salvo por convocação jus�ficada pelo dirigente da
unidade ou de seu subs�tuto, quando da ocorrência de afastamentos ou impedimentos legais do �tular,
ou, ainda, em razão da própria natureza da a�vidade.

Parágrafo único. Para fins de que trata o caput, considera-se horário noturno o período de 19:00 às
05:00h.

 

Art. 9º Compete ao servidor que pretende se aposentar, ou se desligar da Unilab informar data provável à
chefia imediata, visando usufruir o período acumulado em banco de horas.

Parágrafo único. Nas hipóteses con�das no caput, o servidor poderá u�lizar o montante acumulado em
um período único.

 

Art. 10 Salvo nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, devidamente jus�ficados pelo dirigente da unidade ou de seu
subs�tuto, quando da ocorrência de afastamentos ou impedimentos legais do �tular, a u�lização do
banco de horas não deverá ser concedida:

I - ao servidor que tenha horário especial, nos termos do art. 98 da Lei nº 8.112, de 1990;

II - ao servidor que cumpra jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e de 30 (trinta) horas semanais,
nos termos do art. 3º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995; e

III - ao servidor que acumule cargos, cuja soma da jornada regular e a do banco de horas ultrapasse o
total de 60 (sessenta) horas semanais.
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Art. 11 As horas excedentes contabilizadas no Banco de Horas, terão validade por até 12 (doze) meses, a
contar do registro das mesmas, e em nenhuma hipótese, serão caracterizadas como serviço
extraordinário ou conver�das em pecúnia.

 

CAPÍTULO III

DISPENSA DO REGISTRO DE PONTO

 

Art. 12 Excepcionalmente, o registro manual de frequência poderá ser u�lizado quando o SIGRH es�ver
temporariamente indisponível, de acordo com as orientações da Superintendência de Gestão de Pessoas
(SGP).

 

Art. 13 O servidor será dispensado do registro do ponto nos seguintes casos:

I. ocorrências de casos fortuitos ou de força maior, quando devidamente jus�ficado (fato ou evento
imprevisível ou de di�cil previsão, cujos efeitos não se podem evitar ou impedir);

II. viagem a serviço;

III. par�cipação em cursos, seminários ou a�vidades correlatas, em ambientes externos à Unilab,
devidamente autorizada em processo específico;

IV. dias considerados como ponto faculta�vo ou recesso administra�vo, quando determinado por ato da
Reitoria;

V. comparecimento a exame, consultas médicas e odontológicas, mediante comprovação, na forma do
Art. 18;

VI. qualquer �po de trabalho externo à unidade de lotação, desde que autorizado pela chefia; 

VII. quando es�ver ocupando Cargo de Direção (CD), níveis 1, 2 ou 3; e

VIII. quando es�ver par�cipando do Programa de Gestão (teletrabalho), a ser regulamentado em norma
específica.

 

CAPÍTULO IV

DAS AUSÊNCIAS E COMPENSAÇÕES

 

Art. 14 Os atrasos que ultrapassarem a tolerância prevista no inciso I do art 2º desta Resolução e as
saídas antecipadas que não se revelarem como conduta habitual e não causarem prejuízo ao
setor poderão, a critério da chefia imediata, ser compensadas até o mês seguinte ao da ocorrência, sendo
assim consideradas como efe�vo exercício.

§1º Na hipótese em que os atrasos superarem a tolerância de 15 (quinze) minutos prevista no inciso I do
art 2º desta Resolução, a compensação deverá ser feita na integralidade do atraso e não apenas do
período que exceder a tolerância.

§2º As ausências decorrentes de caso fortuito ou força maior deverão ser registradas como faltas
jus�ficadas e poderão, a critério da chefia imediata, ser compensadas em até seis meses após
a ocorrência, sendo assim consideradas como efe�vo exercício.

§3º As ausências, atrasos, saídas antecipadas e faltas jus�ficadas, quando não compensadas, serão
considerados como falta injus�ficada e ocasionarão o respec�vo desconto na remuneração.

§4º As hipóteses previstas no caput deste ar�go, quando decorrerem de interesse do serviço de
natureza eventual e não se revelarem como conduta habitual, poderão ser abonados pela chefia
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imediata, mediante registro no SIGRH.

§5º Os servidores que, no mês subsequente ao da ocorrência, estejam em gozo de férias, afastamentos
ou licenças amparadas em lei, consideradas como efe�vo exercício, deverão compensar as horas até o
mês subsequente à data de retorno às a�vidades.

 

Art. 15 O servidor terá descontada a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem mo�vo jus�ficado,
que deverá ser registrado como falta injus�ficada, não sendo passível de compensação.

Parágrafo único. Para fins de apuração das faltas come�das pelo servidor que trabalha em regime de
turno ininterrupto de revezamento, cada ausência corresponderá às horas do dia do plantão somadas às
horas de descanso subsequentes, dividindo-se o resultado por 24 (vinte e quatro) horas.

 

Art. 16 O usufruto das ausências a que se refere o art. 97 da Lei nº8.112/1990 terá início na data do
evento.

Parágrafo único. A não u�lização, na época própria, das ausências de que trata o caput não gera direito a
seu posterior usufruto.

 

Art. 17 O servidor que desempenhar, no horário de trabalho, a�vidades sujeitas à percepção da
Gra�ficação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) deverá registrar no SIGRH e compensar as horas
dedicadas a essas a�vidades no prazo de até 1 (um) ano.

Parágrafo único. Independentemente de as a�vidades ensejadoras da GECC serem realizadas no horário
de trabalho ou não, o servidor somente poderá realizar até 120 (cento e vinte) horas de trabalhos anuais,
acrescidas de mais 120 (cento e vinte) horas, em situação excepcional, devidamente jus�ficada e
previamente aprovada pelo Reitor.

 

Seção I

AUSÊNCIAS PARA COMPARECIMENTO A SERVIÇOS DE SAÚDE

 

Art. 18 São dispensadas de compensação as horas não trabalhadas em decorrência de comparecimento
do servidor, ou do acompanhamento de seu dependente ou familiar, a consultas ou exames em
estabelecimento de saúde, mediante apresentação, até o quinto dia ú�l subsequente, de declaração
de comparecimento ou de acompanhamento, assinada por profissional competente.

§1º O servidor deverá agendar seus procedimentos clínicos, preferencialmente, nos horários que menos
influenciem o cumprimento integral de sua jornada de trabalho.

§2º Para a dispensa de compensação de que trata o caput, incluído o período de deslocamento, deverão
ser observados os seguintes limites:

I -44 (quarenta e quatro) horas no ano, para os servidores públicos subme�dos à jornada de trabalho de
8 (oito) horas diárias;

II -33 (trinta e três) horas no ano, para os servidores públicos subme�dos à jornada de trabalho de 6
(seis) horas diárias; e

III -22 (vinte e duas) horas no ano, para os servidores públicos subme�dos à jornada de trabalho de 4
(quatro) horas diárias.

§3º As ausências de que trata o caput que superarem os limites estabelecidos no § 2º serão objeto de
compensação, em conformidade com o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 14 desta Resolução. 

§4º O disposto no caput não se confunde com atestados médicos com finalidade de afastamento para
tratamento da saúde, que seguem as orientações estabelecidas pela Superintendência de Gestão de
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Pessoas (SGP).

 

Seção II

AUSÊNCIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELEITORAIS E TRIBUNAIS DE JÚRI

 

Art. 19 O servidor, quando convocado para compor as mesas receptoras de votos ou juntas apuradoras
nos pleitos eleitorais, terá, mediante declaração do respec�vo Juiz Eleitoral, direito a ausentar-se do
serviço pelo dobro dos dias de convocação pela Jus�ça Eleitoral.

§ 1º A ausência de que trata o caput deste ar�go será usufruída em data oportuna e com a anuência da
chefia imediata, respeitado o interesse da administração e programação pela chefia da unidade de
lotação.

§ 2º Aplica-se às eleições de Reitor, de Vice Reitor e de Diretor e Vice Diretor de Unidade Acadêmica o
disposto no caput deste ar�go.

 

Art. 20 Os servidores convocados em Tribunal de Júri somente serão dispensados da sua jornada de
trabalho nos dias de par�cipação do Júri.

Parágrafo único. Para efeito de regularização da frequência do servidor deverá ser apresentada a chefia
da unidade de lotação a comprovação de par�cipação efe�va na Seção do Tribunal do Júri.
 

CAPÍTULO V

DA CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL

 

Art. 21 Ao servidor estudante matriculado como aluno regular em curso de educação formal, em
Ins�tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), que, comprovadamente,
demonstrar incompa�bilidade entre o horário escolar e o exercício de suas atribuições, será concedido
horário especial, nos termos do art. 98 da Lei nº 8.112/1990.

§1º Para efeito do disposto no caput, será exigida a compensação de horário no setor em que �ver
exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§2º A compensação de horário do servidor estudante deverá observar o limite de duas horas além da
respec�va jornada regular diária.

§3º A chefia imediata do servidor solicitante deverá avaliar e atestar a incompa�bilidade entre o horário
do curso e o de funcionamento da unidade administra�va, zelando para que a adequação dos horários
não ocasione prejuízo do exercício do cargo, sendo responsável pelo acompanhamento do processo
durante todo o período le�vo indicado e pelo controle da reposição das horas por parte do servidor
estudante.

§4º A cada período le�vo, será necessário requerer nova concessão de horário especial, anexando 
documentação referente ao período correspondente.

§5º Durante o período de aulas o controle da jornada de trabalho do servidor estudante poderá ser
feito mediante folha de ponto manual, caso haja a impossibilidade de o registro ser feito pela chefia
imediata no SIGRH.

§6º A carga horária dos feriados e eventuais dias abonados pela Administração corresponderão à
jornada diária de trabalho do servidor estudante, ainda que efe�vamente naquele dia tenha jornada
diferenciada.

§7º No período de férias escolares, o servidor estudante deverá desempenhar as atribuições do cargo no
horário regular.
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CAPÍTULO VI

DA JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA COM REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL

 

Art. 22 O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo de provimento efe�vo, poderá requerer a redução
da jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais para 6 (seis) ou 4 (quatro)
horas diárias e 30 (trinta) ou 20 (vinte) semanais, com remuneração proporcional, calculada sobre
a totalidade da remuneração.

§1º É vedada a concessão de jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional ao servidor:

I - sujeito à duração de trabalho prevista em leis especiais; e

II - ocupante de FG, FCC ou CD.

§2º A concessão da redução prevista no caput observará o interesse da Administração.

 

Art. 23 A jornada de trabalho reduzida poderá ser rever�da em integral, a qualquer tempo, a pedido do
servidor ou de o�cio, por decisão mo�vada da Administração.

Parágrafo único. Em caso de retorno de o�cio à jornada regular, deverão ser observados os seguintes
prazos:

I - a conclusão do semestre le�vo para o servidor estudante e o servidor com filho até 6 (seis) anos de
idade; e

II - 30 (trinta) dias para o servidor responsável pela assistência e pelos cuidados de pessoa idosa, doente
ou com deficiência.

 

Art. 24 Os efeitos da jornada de trabalho reduzida contarão somente após a publicação do ato de
concessão no Bole�m Interno.

Parágrafo único. O servidor cumprirá a jornada a que es�ver subme�do até a data de início da jornada de
trabalho reduzida, fixada no ato de concessão, vedada a concessão retroa�va.

 

CAPÍTULO VII

DA JORNADA EXCEPCIONAL

 

Art. 25 No caso de necessidade de funcionamento do setor aos sábados, domingos e aos feriados, fica
permi�do o cômputo da jornada de trabalho, que deverá ser registrada no SIGRH, inclusive no caso de
envolvimento de servidores em a�vidades de caráter específico ou eventual, preservando-se, de todo
modo, o descanso semanal.

 

Art. 26 A prestação de serviço de caráter excepcional aos sábados, domingos, feriados e em dias
declarados como de ponto faculta�vo será permi�da, desde que haja concordância dos servidores
envolvidos e posterior compensação das respec�vas horas trabalhadas, e seja respeitado o descanso
semanal, nos seguintes casos:

I - a�vidades essenciais que não possam ser desenvolvidas durante a jornada de trabalho ordinária;

II - eventos nos dias mencionados que exijam a prestação do serviço; ou

III - situações decorrentes de força maior ou caso fortuito.
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Art. 27 Ocorrendo jornada de trabalho superior àquela diária à qual es�ver subme�do o servidor, para
suprir transitoriamente a necessidade do serviço ou evitar sua interrupção, e decorrente de
determinação da chefia imediata, o usufruto das horas adicionais deverá ocorrer até o décimo
segundo mês subsequente ao da sua ocorrência, de acordo com os seguintes critérios e procedimentos:

I - O servidor poderá acumular, no máximo, 30 (trinta) horas excedentes no mês.

II - O servidor poderá trabalhar até 3 (três) horas mensais excedentes, por necessidade do serviço,
independentemente de autorização da chefia.

III - A�ngido o limite mensal de 3 (três) horas, no caso de persis�r a necessidade do serviço, o servidor
deverá solicitar autorização da chefia imediata para con�nuar a trabalhar horas adicionais.

IV - Nos dias úteis, a extensão da jornada normal de trabalho a que se refere o caput não poderá
ultrapassar o limite de 2 (duas) horas diárias.

 

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 28 Caberá às chefias imediatas e aos servidores técnicos-administra�vos o cumprimento das
normas con�das nesta Resolução, cuja inobservância poderá, respeitado o devido processo legal,
acarretar a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.112/1990.

 

Art. 29 O registro e controle do ponto poderá ser feito por mecanismos já pra�cados pela SGP, nos
moldes do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, até que haja a disponibilização do Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIGRH) para u�lização dos Técnicos-Administra�vos
em Educação, ainda que de forma grada�va.

 

Art. 30 A Ouvidoria da Unilab é o setor responsável por receber qualquer reclamação ou denúncia
referente ao descumprimento desta Resolução.

 

Art. 31 Os casos omissos serão decididos pela SGP, cabendo recurso à Reitoria e, em úl�ma instância,
a este Conselho.

 

Art. 32 A SGP poderá emi�r instruções norma�vas rela�vas ao adequado cumprimento do disposto nesta
Resolução, bem como orientações acerca da funcionamento e u�lização do SIGRH em ato conjunto com a
Diretoria e Tecnologia da Informação, além de demais orientações advindas do Órgão Central do SIPEC.
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 562, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

   

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

Considerando o que consta no Processo 23282.009838/2021-88, resolve:

 

Art. 1º  Dispensar a servidora FERNANDA SCHNEIDER, matrícula SIAPE nº 2357835, da
função de Vice coordenadora do Curso de Bacharelado em Agronomia, vinculado ao Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural.

 

Art. 2º Designar o servidor GEOCLEBER GOMES DE SOUSA, matrícula SIAPE nº 2188920,
para a função de vice coordenador do Curso de Bacharelado em Agronomia, vinculado ao Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural, assumindo as atribuições do �tular nos afastamentos ou impedimentos legais
deste; no biênio 2021-2023, conforme Edital IDR nº 05/2021.

 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor em 16 de novembro de 2021.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 08/11/2021, às 15:06, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0359704 e
o código CRC 050F18F5.

 

Referência: Processo nº 23282.009838/2021-88 SEI nº 0359704

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 564, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

   

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

Considerando o que consta no Processo 23282.008990/2021-43,  resolve:

 

Art. 1º  Dispensar o servidor JOSE JOSBERTO MONTENEGRO SOUSA, matrícula SIAPE nº
1372744, da função de Vice Coordenador do Curso de Licenciatura em História, vinculado ao Ins�tuto de
Humanidades.

 

Art. 2º  Designar o servidor EDSON BORGES, matrícula SIAPE nº 2043258, para a função de
Vice Coordenador do Curso de Licenciatura em História, vinculado ao Ins�tuto de Humanidades,
assumindo as atribuições do �tular nos afastamentos ou impedimentos legais deste; no biênio 2021-
2023, conforme Edital IH nº 11/2021.

 

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 08/11/2021, às 15:24, 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 0359971 e
o código CRC AE355DE0.

 

Referência: Processo nº 23282.008990/2021-43 SEI nº 0359971

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 565, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

   

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

Considerando o que consta no Processo 23804.001620/2021-49, resolve:

 

Art. 1º  Designar o servidor RAMON SOUZA CAPELLE DE ANDRADE, matrícula SIAPE nº
3129454, para assumir a função de Vice Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em
Humanidades, vinculado ao Ins�tuto de Humanidades e Letras- Malês, assumindo as atribuições da
�tular nos afastamentos ou impedimentos legais deste; no biênio 2021-2022, dada sua eleição, conforme
edital IHL nº 13/2021.

 

Art. 2º  Esta portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 08/11/2021, às 15:25, 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 0360016 e
o código CRC 7E1AE03A.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23804.001620/2021-49 SEI nº 0360016
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 575, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

   

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

Considerando o que consta no Processo 23282.015614/2021-13, resolve:

 

Art. 1º  Designar o servidor MARCELO DÁRIO DOS SANTOS AMARAL, matrícula SIAPE nº
2194807, para a função de Coordenador Interino do Programa Pós-graduação do Mestrado Profissional
em Matemá�ca, vinculado ao Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza, no biênio 2021-2023, conforme
Edital ICEN nº 19/2021.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 17/11/2021, às 07:30, 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 0365393 e
o código CRC CF1DFB88.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23282.015614/2021-13 SEI nº 0365393
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 576 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

   

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 257, de 10/06/2019, publicada no DOU nº 112 de
12/06/2019, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.015449/2021-91, resolve: 

 

 

Art. 1º  Remover, de o�cio, a critério da Administração, com fundamento no ar�go 36,
inciso I, da lei 8.112/90, a servidora KEULIANE DA SILVA NOGUEIRA, matrícula SIAPE: 1000757, ocupante
do cargo de Assistente em Administração, do Ins�tuto de Educação a Distância para a Secretaria dos
Órgãos de Deliberação Superior.

 

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

 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

                                                                                   

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 17/11/2021, às 16:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0366199 e
o código CRC 3AC99141.

 

Referência: Processo nº 23282.015449/2021-91 SEI nº 0366199

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

