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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 46, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução ad
referendum Consuni/Unilab nº 45, de 25 de
outubro de 2021, que reeditou o Plano
Anual de A�vidades de Auditoria Interna
(PAINT) 2021 da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando o processo nº 23282.413040/2020-56,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Reeditar, com alterações, o Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna (PAINT)
2021 da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na forma do
anexo.

 

Art. 2º  Fica revogada a Resolução ad referendum Consuni/Unilab nº 45, de 25 de outubro
de 2021.

 

Art.  3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:23, conforme horário oficial de Brasília, com
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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 0382870 e
o código CRC D5F850E0.

 

Referência: Processo nº 23282.413040/2020-56 SEI nº 0382870

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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Por que esse trabalho foi 
realizado? 

As normas de auditoria interna exigem a consecução de um 

plano para orientar os trabalhos a serem executados, 

baseando-se na avaliação dos riscos. A Instrução Normativa 

CGU n.º 9, de 9 de outubro de 2018 apresenta as normas que 

orientam a elaboração do plano de auditoria interna. Além 

disso, a Controladoria Geral da União por meio do sistema e-

Aud disponibilizou ferramentas para auxiliar no 

desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, a realização 

deve ser feita considerando, na determinação das ações, a 

materialidade, a criticidade e a relevância, bem como 

recursos humanos e materiais, além da expectativa da alta 

gestão e da comunidade acadêmica.  

 

 

 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

 

Elaboração do 

PAINT – Plano 

Anual de Auditoria 

Interna da Unilab, 

para o exercício de 

2021. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) é o documento que 

elenca as atividades de auditoria a serem desenvolvidas por um determinado período. 

Desta forma, sua elaboração visa definir os trabalhos prioritários a serem realizados.  

Assim, o PAINT 2021 foi elaborado em consonância com os normativos 

vigentes e recomendações da Controladoria Geral da União (CGU). Como basilar para 

elaboração foi usada a Instrução Normativa n° 9, de 09 de outubro de 2018, da CGU, 

que dispõe sobre o PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(RAINT) das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal entre outras providências. Além disso, também, foram utilizadas as planilhas 

disponibilizadas pelo sistema da CGU (e-Aud). Os princípios orientadores na 

elaboração do plano foram a autonomia técnica, a objetividade e a harmonização com as 

estratégias, os objetivos e os riscos da Unidade Auditada.  

O principal objetivo do PAINT é definir temas e macroprocessos a serem 

trabalhados no exercício seguinte, por meio de procedimentos ordenados e sistemáticos, 

contribuindo com a Administração na busca por resultados satisfatórios quanto à 

eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e legitimidade dos atos e fatos da gestão. 

No sentido de verificar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, com a análise da confiabilidade dos controles internos. 

Dessa forma, procura-se sempre alinhar as ações de auditoria interna realizadas 

com as ações propostas para o desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento 

institucional, desenvolvimento regional, desenvolvimento das relações institucionais e 

principalmente desenvolvimento da crescente responsabilidade social da UNILAB. 

Levando sempre em estima os planos, as metas e os objetivos da administração pública, 

como também a legislação aplicável e os trabalhos realizados pelos órgãos de controle, 
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externo (TCU- Tribunal de Contas da União) e interno (CGU- Controladoria Geral da 

União). 

Cabe ressaltar que desde o PAINT de 2016, elaborado em meados do exercício 

de 2015, esta Auditoria Interna vem trabalhando sob uma concepção de Auditoria 

Baseada em Risco. Toda a equipe, busca priorizar as ações a serem realizadas 

considerando, prioritariamente, os riscos inerentes a cada área, bem como a utilização 

da matriz de risco contendo a materialidade, criticidade e relevância. Destarte, foram 

relacionados os procedimentos de análise que serão adotados nas unidades 

administrativas consideradas de maior relevância e grau de risco. Contudo, no decorrer 

do exercício poderão ser incluídas outras atividades a serem objeto de ações de 

auditoria.  

Além disso, na elaboração das atividades de auditoria será considerado o 

planejamento estratégico da unidade auditada, as expectativas da alta administração, os 

riscos significativos a que a unidade está exposta e os processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e de controles internos. 

Por fim, conforme preconiza o art. 5° da IN/CGU n° 9/2018,  o PAINT 2021 

conterá no mínimo: a relação dos trabalhos a serem realizados em função de obrigação 

normativa; a relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos; a 

previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno 

governamental, incluindo o responsável; a previsão da atividade de monitoramento das 

recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela 

Unidade Auditada; a relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e 

melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental; a indicação de 

como serão tratadas as demandas extraordinárias recebidas durante a realização do 

PAINT; a exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associados 

à execução do Plano de Auditoria Interna e apêndice contendo a descrição da 

metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria com base na avaliação de 

riscos.  
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2  A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  

 

2.1 A Instituição 

 

A Lei nº 12.289 de 20 de julho de 2010 criou a Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira com sede em Redenção/Ceará e, atualmente 

com os seguintes Campis: Campus da Liberdade, Campus dos Auroras e Campus dos 

Malês (São Francisco do Conde/BA), além da Unidade Acadêmica dos Palmares 

(Acarape/CE). A UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira) é uma universidade pertencente a administração pública indireta na 

qualidade de autarquia e pessoa jurídica de direito público vinculada ao Ministério da 

Educação. Ela surgiu no cenário do Ensino Superior brasileiro com um projeto 

pedagógico baseado nos princípios de cooperação solidária entre os países de língua 

portuguesa. Pautada nessa temática a Auditoria Interna trabalha no apoio à gestão, 

verificando o controle interno e apoiando no alcance de objetivos.  

A universidade, por ter sido criada baseando-se no princípio de cooperação 

solidária, desenvolveu parceria com outros países, principalmente africanos, 

desenvolvendo formas de crescimento econômico, político e social entre os estudantes, 

formando cidadãos capazes de multiplicar o aprendizado   

De acordo com a legislação pertinente, a UNILAB tem como objetivo ministrar 

ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover 

a extensão universitária. Além de formar cidadãos com competência acadêmica, 

científica e profissional; atuar em áreas estratégicas de interesse das regiões e 

comunidades de língua portuguesa, de modo a possibilitar a produção de conhecimentos 

comprometida com a integração solidária, fundada no reconhecimento mútuo e na 

equidade; entre outros. 
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Para desenvolver todas as atividades desejadas, a UNILAB goza de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial nos termos da 

Constituição Federal e do Estatuto vigente.  

A universidade possui como Missão Institucional 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. 

A Unilab, comunidade de servidores docentes, técnico-administrativos em educação e 

discentes, tem por finalidade a geração, transmissão e aplicação de conhecimentos 

integrados no ensino, na pesquisa e na extensão, bem como a promoção do intercâmbio 

cultural, científico e educacional, visando ao desenvolvimento regional, nacional   e 

internacional com justiça social. 

Desta forma, compromissada com a interculturalidade, a cooperação 

internacional, a cidadania e a democracia nas sociedades, a UNILAB fundamenta suas 

ações no intercâmbio acadêmico e solidário com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste; contribuindo para que o 

conhecimento produzido no contexto da integração acadêmica seja capaz de se 

transformar em políticas públicas de superação das desigualdades. 

 

2.2 Estrutura Acadêmica e Organizacional 

 

A UNILAB, instalada em 25 de maio de 2011, é uma instituição em 

desenvolvimento, com a filosofia da integração com outros países. Para tanto, conta 

atualmente com 24 cursos de graduação, sendo 23 presenciais e 01 na modalidade a 

distância. 

As variações de cursos de graduação contemplam as seguintes modalidades: 

Administração Pública (EAD), Administração Pública (CE), Agronomia (CE), 

Antropologia (CE), Humanidades (CE),  Humanidades (BA), Ciências Biológicas (CE), 

Ciências Sociais (BA), Enfermagem (CE), Engenharia de Computação (CE), 
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Engenharia de Energias  (CE), Farmácia (CE), Física (CE), História (CE), História 

(BA), Letras – Língua Portuguesa (CE), Letras – Língua Portuguesa (BA), Letras - 

Língua Inglesa (CE), Matemática (CE), Pedagogia (CE), Pedagogia (BA), Química 

(CE), Relações Internacionais (BA) e Sociologia (CE). 

Já a pós-graduação conta com 11 cursos, sendo 03 cursos de pós-graduação Lato 

Sensu (Gestão em Saúde, Saúde da Família e Ensino de Ciências) e 08 cursos de pós-

graduação stricto sensu: Mestrados em Enfermagem, Sociobiodiversidade e Tecnologias 

Sustentáveis, Estudos em Linguagens, Energia e Ambiente; Mestrados Profissionais em 

Matemática (PROFMAT) e Ensino e Formação Docente (em associação com o IFCE); 

Mestrado Interdisciplinar em Humanidades e Programa de Mestrado em Antropologia 

(em associação com a UFC). Além desses, a instituição possui diversos projetos de 

pesquisa e de extensão. 

O quadro de servidores da UNILAB é composto por 368 docentes ativos de 

vínculo permanente, 2 docentes de vínculo temporário e 316 técnicos-administrativos 

ativos de vínculo permanente. 
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3 A

 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

No ano de 2012, foi constituída a Unidade de Auditoria Interna Governamental 

da UNILAB. Como objetivo tem-se o fortalecimento da gestão, com o 

acompanhamento de seus resultados e atos e monitoramento das ações de controle. 

Outro importante objetivo é propor melhorias e ações corretivas, assim como, apoiar os 

órgãos de controles interno e externo. 

A auditoria da UNILAB é órgão técnico de assessoramento da gestão com 

subordinação hierárquica ao Conselho Universitário e técnica ao Órgão Central do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.  

Essa unidade possui importância estratégica para a Universidade, auxiliando-a a 

alcançar seus objetivos por meio de abordagem sistemática de avaliação e propostas de 

melhorias em seus processos, gerenciamento de riscos, controles e governança 

corporativa, visando à utilização de seus recursos de forma eficiente, eficaz e efetiva.  

Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna tratam-se de atividades 

independentes, objetivando a avaliação dos controles, de forma amostral, agregando 

valor às operações realizadas no âmbito da Gestão, bem como assessorando e prestando 

consultoria, no que lhe couber, quanto a assuntos relacionados. 

As ações de Auditoria são pautadas por técnicas e procedimentos específicos 

pré-estabelecidos por órgãos internacionais e adequados à realidade institucional 

mediante os programas e planos internos de auditoria. Na consecução de suas ações, a 

Auditoria Interna executa ações de natureza fiscalizatória, de avaliação, de controle, de 

monitoramento e de assessoramento. 

Dessa forma, a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade 

de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a 

agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus 

objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e 

racionalizando as ações de controle interno. 
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                             MISSÃO DA AUDIN/UNILAB 

 

 

                              VISÃO DA AUDIN/UNILAB 

 

                                         VALORES DA AUDIN/UNILAB 

 

Fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle e fiscalização, bem 
como assessorar, no âmbito da UNILAB, os órgãos do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal e o Tribunal de Contas da 
União, visando garantir a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos 
públicos no campo de ação desta instituição. 
 

 

 

Ser reconhecida como uma entidade de referência em Auditoria Interna na 
esfera do Serviço Público Federal, aprimorando cada vez mais seus 
processos e serviços, de forma ética, visando a excelência do controle 
interno como instrumento de gestão governamental. 
 

 

 

    Ética: Praticar a ética, a verdade, a honestidade, transparência e o 
respeito em todos os relacionamentos, especialmente nos que decorram 
do exercício da função; 
    Competência e qualidade: Atuar de forma dedicada, criativa e inovadora; 
    Independência: Atuar de forma independente e imparcial procurando 
sempre a clareza dos fatos apurados; 
    Trabalho em equipe: Desenvolver os trabalhos de forma conjunta 
buscando a unidade e uniformidade dos pareceres; 
    Clientes internos bem atendidos: Buscar contribuir para a gestão como 
um todo por meio de apontamentos pertinentes; 
    Excelência: Busca incessante de melhoria contínua, assegurando alto 
padrão de desempenho no exercício de cada uma de nossas ações; 
    Compromisso com resultados: Dedicação plena para superação das 
metas assumidas com os órgãos de controle interno e externo, clientes 
internos e comunidade acadêmica. 
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3.1 Estrutura da Auditoria Interna 

 

A Auditoria Interna da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira foi criada 

através da PORTARIA GR nº 528, de 18 de dezembro de 2012, nos termos do artigo 14 

do Decreto nº 3.591 de 06 de setembro de 2000, estando vinculada diretamente ao 

Conselho Universitário. 

A PORTARIA Reitoria n° 460/2020, publicada em 9 de novembro de 2020, 

designa a atual chefia de auditoria interna. A aprovação do Conselho Universitário 

(CONSUNI) foi realizada pela RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 6/2020, de 29 de julho de 

2020. A indicação da Auditora Chefe foi submetida à aprovação da Controladoria-Geral 

da União e confirmada por meio do OFÍCIO Nº 18916/2020/SE/CGU, datado de 22 de 

outubro de 2020. 

A unidade de auditoria interna da UNILAB, atualmente, é composta por 3 

servidores: 

 

Servidores Funções 

Maira Cristina Amorim Chefe da Auditoria Interna 

Raimundo Aristeu dos Santos Maia Auditor  

Marcondes Chaves De Souza Auditor  
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4 TRATAMENTO DE DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

No ano de 2020, com a implantação do sistema da Controladoria Geral da União 

e-Aud e o sistema do Tribunal de Contas da União Conecta TCU houve um aumento 

nas demandas extraordinárias de órgãos externos. Além disso, com o decorrer dos anos 

essas solicitações vêm crescendo e para isso estamos realizando alterações no fluxo 

dessas demandas. Assim, exigindo, cada vez mais, dessa auditoria interna tempo e 

recurso humanos para suas execuções.  

Visando ao adequado e viável tratamento das demandas extraordinárias, 

procede-se com uma análise prévia do caso priorizando a urgência e os riscos 

envolvidos, bem como a capacidade técnica e operacional da Auditoria Interna. 

Cada demanda extraordinária é analisada de maneira individualizada e o 

tratamento padrão pode ser alterado de acordo com a criticidade e urgência apresentada 

na atividade. Todavia, a indicação de tratamento de demandas extraordinárias é 

realizada de tal forma que evite comprometimento na execução do PAINT previamente 

definido.  
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5 GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA ATIVIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

 

O PAINT é elaborado visando a maior compatibilidade possível com a realidade 

da execução das ações do exercício seguinte. Desta forma, busca-se em todo o 

documento implementar atividades que possam garantir a gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental. 

Para alcançar esse fim, inicialmente, é essencial o treinamento qualificado de 

todos os membros da Audin e para isso estão previstas ações de capacitação, bem como 

um tópico específico contendo uma programação dos cursos almejados.  

A necessidade de adquirir e atualizar o conhecimento dos servidores é 

expressiva, devido ao elevado número de setores distintos em que é necessário realizar 

ações de auditoria. Assim, para atender a contento ao objeto das auditorias das 

atividades meio e fim da universidade é preciso seguir o cronograma de capacitação. 

Como forma de melhoria da qualidade e de assegurar a transparência nas 

atividades de auditoria, todos os relatórios de auditoria são disponibilizados no site da 

universidade. Assim, os discentes, os servidores e toda a comunidade acadêmica 

possuem acesso aos trabalhos de auditoria interna, logo após a sua conclusão. Desta 

forma, este setor garante a acessibilidade de seus atos através da página eletrônica da 

auditoria interna no site da instituição. Segue link para acesso: 

   

http://www.unilab.edu.br/auditoria-interna/ 

 

Auditoria interna pauta seus trabalhos em normativos legais, visando, sempre, 

promover a avaliação e a melhoria contínua dos processos de trabalho e da qualidade do 

produto final entregue à comunidade acadêmica.   

http://www.unilab.edu.br/auditoria-interna/
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6  CAPACITAÇÃO  

 

Capacitação é o ato de tornar-se apto, habilitado, conforme define os principais 

dicionários. Dessa forma, destaca-se que o aprimoramento institucional e o 

fortalecimento das atividades de Auditoria Interna na Instituição são de fundamental 

importância para a consecução das suas atividades nas respectivas áreas de atuação. Tal 

aprimoramento se dará com a viabilização da participação dos servidores lotados no 

setor em capacitações específicas, que propiciarão a troca de experiências e novos 

conhecimentos. 

Com o intuito de respaldar as atividades de capacitação, a Controladoria Geral 

da União preconiza no art. 5° da IN/CGU n° 9/2018: 

 

III - previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno governamental, 

incluindo o responsável pela UAIG; 

 

O Plano de Estruturação da Unidade de Auditoria Interna da UNILAB prevê a 

capacitação da equipe, bem como a manutenção e otimização das ferramentas 

estruturais e tecnológicas necessárias ao bom andamento das ações. No intuito de 

atender à Instrução Normativa n° 9 da CGU, às necessidades da Instituição e elevar a 

qualidade dos trabalhos desta Unidade, será incluída a participação nos eventos 

recomendados pelos órgãos de controle, entre outros. 

Assim, objetivando a capacitação e o desenvolvimento do setor de Auditoria 

Interna, os integrantes deste setor buscam sempre aprimorar seus conhecimentos através 

de atualizações constantes e do estudo contínuo de normas e regulamentos que regem o 

serviço público. A necessidade da capacitação continuada da equipe é essencial para a 

realização de trabalhos atualizados às necessidades da Universidade.  

A Auditoria Interna tem como função principal monitorar a efetividade e 

eficiência dos controles internos administrativos da instituição. Para isto, é fundamental 

que os auditores internos tenham um amplo conhecimento de todas as atividades que 

envolvem a consecução dos objetivos da UNILAB, desta feita, é de fundamental 
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importância a alocação de recursos orçamentários no sentido de viabilizar a participação 

dos membros da Auditoria Interna nas capacitações abaixo relacionadas: 

 

2.1 Capacitações Previstas 

Respeitando a previsão do art. 5° da IN/CGU n° 9, de 09 de outubro de 2018, 

segue o quadro de previsão de capacitação dos servidores lotados na auditoria interna 

para o exercício de 2021: 

 

Capacitação Número de Servidores 

Fórum Nacional de Auditores 

Internos das Instituições Federais do 

MEC - FONAI/MEC 

3 

Treinamentos internos (PAC 

UNILAB - Plano Anual de Capacitação) 

3 

Cursos oferecidos por outros 

órgãos ou empresas em diversas áreas na 

área de auditoria governamental ou temas 

relacionados aos objetos a serem 

auditados. 

3 

Cursos de capacitação ministrados 

pela CGU e TCU 

3 

 

2.2 Previsão de orçamento da auditoria interna para capacitações 

 

Previsão de gastos da Auditoria Interna com a capacitação 

Evento Participantes Inscrições Diárias Passagens Total 
53°FonaiTec 02 1.000,00 500,00 800,00 4.600,00 
54°FonaiTec 02 1.000,00 500,00 800,00 4.600,00 
Capacitações 

relativas aos 

temas 

auditados 

02 250,00 500,00 500,00 2.500,00 

TOTAL     R$ 11.700,00 

 

As demais horas exigidas pela legislação pertinente será alcança com cursos gratuitos. 
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3 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNILAB PARA O EXERCÍCIO 2021 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento pelo qual o Governo 

prevê a arrecadação de receitas e fixa a realização de despesas. Consoante pode ser visto 

na Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal 

referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 

e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento 

de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 

indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

No caso da Unilab, por tratar-se de Universidade de ensino federal vinculada ao MEC 

(Ministério da Educação), seu orçamento fica compreendido entre o orçamento fiscal. 

A proposta orçamentária anual da Unilab para o exercício de 2021, com o 

objetivo de atender as atividades, projetos e operações especiais para a manutenção de 

toda a infraestrutura composta pela Unilab, prevê um montante de R$67.040.596,00, 

distribuídos conforme quadro a seguir. Estes valores podem ser incrementados por 

suplementações e emendas no decorrer do exercício. 

Resumo orçamentário apresentado no Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) para Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira:  
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(Fonte: https://www.congressonacional.leg.br/ploa-2021 , Acesso em out/2020)  

 

 

  

 

https://www.congressonacional.leg.br/ploa-2021


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

Página 19 de 38 

 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

Página 20 de 38 

 

4 C

RITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PAINT  

 

4.1 Legislação  

 

O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, exercício 2021, foi elaborado 

com base nas normas editadas pela Controladoria Geral da União e Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle, destacando-se a Instrução Normativa n° 9, de 

09 de outubro de 2018, da Controladoria Geral da União (CGU). Além disso, foram 

usadas as planilhas fornecidas pelo sistema e-Aud. 

O elemento basilar na escolha das atividades a serem desenvolvidas no PAINT é 

a matriz de risco, que considera materialidade, criticidade e relevância. O 

desenvolvimento do PAINT espelha-se, também, nas diretrizes adotadas pela 

Instituição, bem como no histórico de atos praticados pela gestão ao longo dos 

exercícios anteriores, ordenando as atividades a serem realizadas no exercício, 

cumprindo as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e, principalmente, na confiabilidade dos controles internos. 

 

4.2 Fatores para elaboração do PAINT 

 

A metodologia utilizada para a elaboração do PAINT/2021 levou em 

consideração o art. 5° da IN/CGU n° 9, de 09 de outubro de 2018 e os itens 85 e 86 do 

anexo da IN nº 3 de 09 de junho de 2017 da Secretaria Federal de Controle Interno, bem 

como as informações fornecidas no sistema e-Aud da CGU. 

Na elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foram 

levados em consideração os seguintes fatores: 

● Projeto da Lei Orçamentária Anual; 

●  Resultado da Matriz de Risco (a qual considerou critérios de 

materialidade, relevância e criticidade); 
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● Materialidade, fator econômico, das ações e programas definidos na 

PLOA; 

● Relevância, fator importância, objetivando priorizar os objetivos da 

instituição; 

● Criticidade, fator fragilidade, evidenciando a fragilidade identificada 

nos controles internos; 

● Recorrentes constatações não atendidas; 

● Demanda interna de auditoria; 

● Capacidade operacional instalada na Auditoria Interna; 

● Efetivo lotado na Auditoria Interna; 

● Experiência e qualificação do quadro técnico de servidores da 

AUDIN; 

● Estrutura física e recursos materiais disponíveis para realização das 

atividades; 

● Acesso aos sistemas informatizados; 

● Necessidades e perfil da Instituição; 

● Determinações emanadas do TCU e da CGU; 

● Fragilidade ou ausência de controles observados; e 

● Planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciadas ou 

executadas pela instituição; 

● Normas emanadas pela Secretaria Federal de Controle Interno; 

●  Obrigação normativa na seleção da relação dos trabalhos a serem 

realizados; 

● Trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos; 

● Previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor 

interno; 

● Inclusão de atividade de monitoramento das recomendações emitidas 

em trabalhos anteriores e ainda não implementadas; 

● Atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental; 
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● Tratamento de demandas extraordinárias recebidas durante a 

realização do PAINT; 

● Exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos 

associados à execução do Plano de Auditoria Interna;  

● Descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de 

auditoria com base na avaliação de riscos. 

 

Para elaboração da matriz de risco e realização do mapeamento de atividades 

que serão executadas no exercício de 2021, foram levados em consideração todos os 

programas, ações e atividades que apresentaram créditos orçamentários no Projeto de 

Lei Orçamentária de 2021 para a UNILAB. 

Ressalta-se que, ao longo do exercício, as atividades de auditoria e o cronograma 

de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que 

inviabilize a sua realização na data estipulada, tais como: trabalhos especiais, 

treinamentos (cursos e congressos), atendimento ao Tribunal de Contas da União e 

Controladoria Geral da União no Estado do Ceará, assim como outras atividades não 

previstas. 

 

4.3 Avaliação e Classificação do Grau de Risco – Critérios para elaboração 

da Matriz de risco  

 

A avaliação e classificação das atividades a serem desenvolvidas pela unidade de 

auditoria interna é baseada na avaliação de risco.  

Essa avaliação é realizada pela matriz de risco, que utiliza em sua base a 

programação orçamentária prevista na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

referente ao exercício de 2021 da UNILAB. Na elaboração da matriz de risco e 

mapeamento das atividades, foram levados em consideração, além dos valores 

quantitativos, os programas, bem como suas ações, que apresentaram créditos 

orçamentários na PLOA. 
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São considerados relevantes, para elaboração da matriz de risco, dentre outros, 

os seguintes fatores: a materialidade, a relevância e a criticidade, que serão classificados 

em cada ação que constar na PLOA a fim de apurar o risco inerente às atividades da 

gestão e, assim, possibilitar a priorização das atividades da auditoria interna. 

O critério de materialidade mostra a representatividade do montante financeiro 

empregado em cada ação, relativo ao Projeto de Lei Orçamentária 2021, considerando o 

contexto do valor total atribuído a UNILAB.  

Já a relevância é o ponto importante acerca do alcance de objetivos da 

universidade, independentemente do valor financeiro. 

Por fim, o fator criticidade, que apresenta as falhas de controles interno, assim 

como na gestão do risco. São relevantes fatores, como, última auditoria realizada, 

controles internos e deficientes, auditorias já realizadas, recomendação dos órgãos de 

controle (TCU/CGU), bem como o risco envolvido em cada ação avaliada na matriz. A 

metodologia de cálculo implementada e todos os fatores citados foram detalhados no 

Apêndice A. 

Do exposto, segue Matriz de Risco proposta para execução das ações de 

auditoria em 2021, com base nos critérios da materialidade, relevância e criticidade. 

Ressalta-se que foram priorizadas as ações com resultado da matriz de risco 

superior a 45 na tabela de classificações da mesma. 

 

4.4 Matriz de risco  
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5  

TRABALHOS DE AUDITORIA A SEREM REALIZADOS EM 2021 E SEUS 

OBJETIVOS   

Após análise dos resultados da matriz de riscos e das informações mencionadas, 

foi feito um mapeamento das atividades possíveis de serem auditadas, dentro das ações 

destacadas, e da capacidade de atuação da Auditoria Interna para o exercício de 2021. 

Diante do quadro supra, serão objeto e exame as áreas que obtiveram maior 

pontuação, em razão de apresentarem mais alto grau de risco. Embora o enfoque da 

auditoria moderna recaia cada vez mais sobre as áreas finalísticas da instituição, foram 

consideradas também algumas áreas de apoio no resultado final, a partir de uma 

avaliação quanto a gravidade, urgência e tendência. 

Definidas as áreas, foram levantados os macroprocessos sob sua 

responsabilidade, os quais foram classificados, por sua vez, de acordo com eventos de 

risco inerentes aos processos organizacionais. 

Cabe ressaltar, ainda, que quando da realização de cada atividade prevista no 

PAINT, é elaborado um Programa de Auditoria, onde é realizada nova análise de risco 

nos processos das áreas a serem analisadas para a escolha dos documentos e 

informações a serem checadas dentro do escopo previamente estabelecido. 

 

5.1 Execução das Ações 

 

Os tipos de Auditoria a serem realizadas no exercício de 2021, sempre pautadas 

na gestão do risco inerentes às atividades, poderão ser: 

 

Auditoria Operacional - no sentido de avaliar as ações gerenciais e os 

procedimentos relacionados ao processo operacional ou parte dele, com a finalidade de 

emitir opinião quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade da gestão, 

procurando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por meio de 
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recomendações que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e 

aumentar a responsabilidade gerencial; 

Auditoria de Avaliação da Gestão - para examinar a documentação 

comprobatória dos atos e fatos administrativos, verificando a eficiência dos sistemas de 

controle interno administrativo, o cumprimento da legislação pertinente e resultados 

operacionais e da execução dos programas de governo quanto aos aspectos da 

economicidade, eficiência e eficácia; 

Auditoria Compartilhada - entre o Ministério da Transparência e 

Controle/CGU e a Unidade de Auditoria Interna, sendo os trabalhos coordenados pelo 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
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5.1.1 Trabalhos de Auditoria Interna e Cronograma de Execução 

ID 
Tipo de 
Serviço 

Objeto Auditado Objetivo da Auditoria 
Origem 
da 
Demanda 

Início Conclusão HH 

1 Avaliação Compras Governamentais  

Cumprimento das normas vigentes nos processos 
de contratação, observar as especificações dos 
objetos verificando se houve restrição à 
competição ou direcionamento da licitação, 
assegurando o atendimento às exigências legais 
pertinentes 

Avaliação 
de Riscos 

01/02/2021 31/03/2021 488 

2 Avaliação 
Prestação de Contas de diárias e 
Passagens 

Verificar a adequação na prestação de contas no 
uso de diárias e passagens 

Outros 01/04/2021 30/04/2021 368 

3 Avaliação 
Controles Internos da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-graduação 

Examinar a adequação dos registros internos, 
verificar os controles internos, assim como o 
cumprimento das normas internas e da legislação 
pertinente 

Avaliação 
de Riscos 

01/05/2021 30/06/2021 516 

4 Avaliação 
Análise da folha de pagamento de 
Pessoal 

Regularidade no controle e execução da folha de 
pagamento 

Avaliação 
de Riscos 

01/07/2021 31/08/2021 440 

5 Avaliação 
Vagas não preenchidas (ociosas) 
no ingresso de estudantes 

Examinar a adequação dos registros internos, 
verificar os controles internos, assim como o 
cumprimento das normas internas e da legislação 
pertinente 

Solicitação 
da Gestão 

28/10/2021 10/12/2021 342 

6 Avaliação 
Transparência nos 
relacionamentos com as 
Fundações de Apoio 

Cumprimento dos requisitos relativos à 
Transparência nos relacionamentos com as 
Fundações de Apoio 

Obrigação 
Legal 

01/11/2021 31/11/2021 320 
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7 Avaliação 
Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna 

Elaboração do PAINT 2022 CGU 01/10/2021 31/10/2021 320 

8 Outros 
Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna  

Elaboração do RAINT 2020 CGU 02/01/2021 31/01/2021 320 

9 Avaliação Contabilização de Benefícios 
Acompanhar o processo de resolução das 
recomendações emitidas aos órgãos da 
universidade 

CGU 01/12/2021 31/12/2021 368 

10 Consultoria 
Orientação/ Assessoramento aos 
gestores da UNILAB 

Assessorar os gestores no cumprimento de suas 
funções, de legislações e do atendimento de suas 
responsabilidades com indicação de 
recomendações, buscando efetivar os controles e 
facilitar as tomadas de decisões 

Outros 02/01/2021 31/12/2021 160 

11 Consultoria Transparência e Integração 
Promover a integração e comunicação, através da 
transparência do setor de Auditoria interna com a 
comunidade e demais setores 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 80 

12 Avaliação 
Parecer das contas do Relatório 
de Gestão 2020 

Acompanhar o processo de prestação de contas e 
emitir parecer no Relatório de Gestão do exercício 
de 2020 

Outros 02/01/2021 31/03/2021 166 

13 Consultoria 

Solicitações, Comunicações, 
Recomendações e determinações 
emitidas pelo e-Aud (Sistema da 
CGU) 

Monitorar e fornecer o suporte necessário para 
execução das solicitações, comunicações, 
recomendações e determinações emitidas pela 
Controladoria Geral da União 

CGU 02/01/2021 31/12/2021 260 

14 Consultoria 

Solicitações, Comunicações, 
Recomendações e determinações 
emitidas pelo Conecta TCU 
(Sistema do TCU) 

Monitorar e fornecer o suporte necessário para 
execução das solicitações, comunicações, 
recomendações e determinações emitidas pelo 
Tribunal de Contas da União 

Órgãos de 
Defesa do 
Estado 

02/01/2021 31/12/2021 180 
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15 Outros 
Atualização e elaboração de 
normativos internos da auditoria 
interna 

Atualizar e elaborar os normativos internos da 
auditoria interna de acordo com a legislação 
pertinente 

CGU 02/01/2021 31/05/2021 180 

16 Outros 

Implantação de Sistema da 
auditoria Interna para 
acompanhamento de 
recomendações 

Implantar sistema na unidade de auditoria interna, 
em parceria com a CGU, utilizando o e-Aud para 
monitoramento das recomendações 

Órgãos de 
Defesa do 
Estado 

02/01/2021 30/06/2021 95 

17 Outros 
Rotinas Administrativas da 
Auditoria Interna 

Buscar maximizar os resultados, por meio de 
procedimentos administrativos dotados de 
eficiência e economicidade, quanto ao uso dos 
bens patrimoniais e humanos disponibilizados na 
área 

Outros 02/01/2021 31/12/2021 120 

18 Outros 
Acompanhamento aos órgãos de 
controle interno e externo. 

Dar o suporte necessário aos auditores da CGU e 
do TCU para a realização de seus trabalhos na 
Instituição. Assegurar que os trabalhos dos 
auditores externos (CGU e TCU) sejam 
executados com todo o suporte e infraestrutura 
necessária para o bom desempenho de suas 
atividades 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 66 

19 Outros 
Capacitação e Treinamentos da 
Equipe da Auditoria Interna 

Obter requalificação e atualização da equipe de 
auditoria interna para aumentar a eficiência e 
eficácia dos trabalhos 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 120 

20 Outros Gestão e Melhoria da Qualidade 
Implementar métodos para aprimorar a gestão da 
qualidade e melhorar sua execução 

Outros 02/01/2021 31/12/2021 120 
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21 Outros Gestão Interna da Auditoria 

Produzir com o máximo de eficiência e de eficácia, 
integrando da melhor forma os recursos 
patrimoniais e humanos em parceria com toda a 
equipe de auditoria e aplicando política constante 
de feedbacks 

Outros 02/01/2021 31/12/2021 80 

22 Outros 
Recomendações e determinações 
dos órgãos de controle interno e 
externo 

Monitorar o cumprimento das recomendações da 
Controladoria Geral da União e das determinações 
do Tribunal de Contas da União. 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 170 

23 Outros 
Recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna 

Monitorar o cumprimento das recomendações da 
Auditoria Interna da UNILAB em trabalhos 
anteriores e ainda não implementadas pela 
Unidade Auditada (PPP –Plano de Providências 
Permanente) 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 90 
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6 PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO 

PAINT 

 

A Unidade de Auditoria Interna, mesmo em condições adversas e com o 

aumento de demandas, sempre se empenha ao máximo para cumprir todo o PAINT em 

todos os anos. 

No entanto, devido ao cenário enfrentado em 2020 com a pandemia ocasionada 

pelo vírus covid-19, pode-se associá-la a um possível risco a ser enfrentado no decorrer 

do ano de 2021. Tem-se tomado todas as medidas para mitigação desse risco, mas ainda 

atrelado ao cenário, existe o risco da unidade auditada não se manifestar 

tempestivamente sobre as solicitações que sejam realizadas, ou suas respostas sofrerem 

restrições indesejadas. 

Outro risco, que pode restringir as atividades de auditoria interna, é o aumento 

na quantidade de demanda dos órgãos de controle, Controladoria Geral da União e 

Tribunal de Contas da União, sobrecarregando a equipe e impedindo que as ações sejam 

executadas a contento. Nesse cenário, também, foram tomadas medidas mitigadoras, 

destinando horas específicas para essas tarefas. 

Assim, devido a imprevisibilidade do cenário em 2021, outra possível restrição 

são as auditorias presenciais, que podem sofrer impactos no fluxo dos trabalhos como, 

por exemplo, a limitação do número de servidores em um determinado espaço em razão 

de norma que prevê o distanciamento social. 

Por fim, existe o risco de os servidores adoecerem, resultando em afastamento 

temporário do serviço, e isso afetar a execução das ações previstas. Ressalta-se que para 

todos os riscos e restrições apresentados a unidade de auditoria interna está trabalhando 

para mitigá-los de forma que afete minimamente a evolução do PAINT. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que o PAINT será usado como documento referencial para execução das 

atividades de auditoria, porém, ao longo do exercício, o cronograma de execução dos 

trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores externos não programados, 

como por exemplo, mudanças devido à pandemia.  

Desta forma, estima-se atingir êxito quanto ao aprimoramento dos controles 

internos administrativos, respeitando as peculiaridades institucionais e normas 

aplicáveis, de modo a mitigar os riscos inerentes aos processos organizacionais, 

tornando-os residuais e gerenciáveis.   

Por fim, ressalta-se ainda que é imprescindível a participação deste setor nos 

cursos de capacitação para melhor desenvolver as atividades de auditoria interna. Toda 

a equipe desta unidade trabalhará com o maior empenho possível para concretizar todos 

os objetivos e ações descritas no PAINT 2021.  

 

 

  Redenção, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Maira Cristina Amorim 

Chefe da Auditoria Interna 
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8 APÊNDICE A 

Metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria com base na 

avaliação de riscos. 

 

A escolha dos trabalhos selecionados para serem realizados é feita com base na 

avaliação de risco. Para a elaboração da matriz de risco e mapeamento das atividades, 

foram levados em consideração todos os programas, com suas respectivas ações, que 

apresentaram créditos orçamentários, na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

referente ao exercício de 2021 da UNILAB. 

Referido mapeamento listará as ações previstas na PLOA e as classificará 

segundo a materialidade, a relevância e a criticidade, a fim de apurar o risco inerente às 

atividades da gestão e, assim, possibilitar a priorização das atividades desta Unidade de 

Auditoria. 

I) Materialidade (iM): importância relativa ou representatividade 

do valor ou do volume dos recursos envolvidos, isoladamente, ou 

em determinado contexto. Na elaboração da matriz de risco, ela é 

apurada com base no orçamento, ou seja, o valor da ação é 

dividido pelo orçamento global para encontrarmos o percentual 

de contribuição. A depender do orçamento da ação, atribui-se 

fatores de 1 a 5, de acordo com o resultado encontrado, partindo 

de “muito alta materialidade”, correspondendo ao fator 5, até 

“muito baixa materialidade”, correspondendo ao fator 1. De 

acordo com a tabela abaixo: 

 

DESCRIÇÃO % DO ORÇAMENTO    iM 
Altíssima  x > 25% 5 

Alta 10%  < x ≤ 25% 4 

Média 1%  < x ≤ 10% 3 

Baixa 0,1%  < x ≤ 1% 2 

Baixíssima  x ≤ 0,1 1 
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II) Relevância (iR): é o aspecto ou fato considerado importante, 

ainda que não seja, economicamente, significativo para o alcance 

dos objetivos da entidade, como: 

• Ação que pode comprometer outras atividades importantes; 

• Descumprimento de norma que pode causar problemas de imagem para 

a entidade ou restrições nas contas dos dirigentes; 

• Descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o 

sistema de controle; 

• Descumprimento de regras que pode causar problema trabalhista ou 

fiscal. 

 

Em relação a este tópico, atribuímos notas de 1 a 5, de acordo com a 

relevância de cada atividade, levando em consideração os aspectos 

apresentados. Logo, se for relevante atribuímos 5 ou 4, essencial 3 ou 2 e 

coadjuvante 1. 

 

 

 

DESCRIÇÃO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS iR 

Altíssima Atividade ligada diretamente ao cumprimento da missão institucional 5 

Alta Atividade relacionada ao planejamento estratégico da Instituição 4 

Média Atividades que comprometem o serviço prestado ao cidadão 3 

Baixa Atividades que possam comprometer a imagem institucional 2 

Baixíssima Atividades pouco relevantes 1 
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III) Criticidade (iC): é a fragilidade identificada nos controles 

internos, que pode ser considerada risco, como: 

● Interstício longo entre a última auditoria e a atual; 

● Deficiências conhecidas e repetitivas nos controles internos; 

● Elevada probabilidade de não haver gestão de risco institucional ou 

setorial; 

● Controles Internos deficientes;  

● Falta de informação ou informação inconsistente. 

 

O fator relativo à criticidade é formado pela média aritmética dos 

componentes empregados para quantificar o risco, assim iC = (iT + 

iCI)/2. 

Em relação ao componente „tempo‟, atribuímos o seguinte intervalo na 

pontuação: última auditoria realizada até 6 meses a pontuação será zero 

(0); última auditoria realizada entre seis (06) e doze (12) meses a 

pontuação será igual a um (01); última auditoria realizada entre doze (12) 

e dezoito (18) meses a pontuação será igual a dois (02); última auditoria 

realizada entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) meses a pontuação será 

igual a três (03); última auditoria realizada entre vinte e cinco (25) e 

trinta (30) meses, pontuação será igual 4; e última auditoria realizada 

acima de 30 meses a pontuação será igual a cinco (05). 

Em relação ao componente „controles internos‟ e „gestão de riscos, 

atribuímos o valor um (1) quando não há falhas/faltas de controles 

internos conhecidas; o valor dois (2) quando há indícios de faltas/falhas; 

o valor três (3) quando há faltas/falhas conhecidas e já auditadas 

internamente; o valor quatro (4) quando não há processo de análise 

formalizada com relação à identificação de riscos potenciais a realização 

de objetivos ou metas; o valor cinco (5) quando há falhas conhecidas e 

apontadas pelos TCU/CGU. 
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TEMPO iT 

Intervalo de 

tempo entre a 

última auditoria 

interna realizada e 

o momento do 

planejamento 

Acima de 30 meses 5 

De 25 até 30 meses 4 

De 19 até 24 meses 3 

De 13 até 18 meses 2 

De 6 até 12 meses 1 

Última auditoria realizada até 6 meses 0 

CONTROLES INTERNOS e GESTÃO DE RISCO iCI 

Falha/falta 

conhecida nos 

controles internos 

da Instituição 

Falhas conhecidas e apontadas pelo CGU/TCU 5 

Não há processo de análise formalizada com relação à identificação 

de riscos potenciais 

4 

Faltas/falhas já conhecidas e já auditadas internamente 3 

Indícios de falhas/faltas 2 

Sem falhas/faltas de controles internos conhecidas 1 

 

 

Os resultados da matriz de risco são obtidos pela multiplicação do resultado 

apurado de materialidade (iM), relevância (iM) e criticidade (iC) para cada um dos 

Programas/Ações previstas da Proposta de Lei Orçamentária Anual.  

 

RESULTADO DA MATRIZ = iM X iR X iC , 
sendo iC = (iT + iCI)/2. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 47, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução nº
32/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de
2019, que aprova a composição do
Conselho do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável – IEDS.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando o processo nº 23282.009443/2021-85,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º O Conselho do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS),
integrado por membros �tulares e seus representantes suplentes, terá a seguinte composição:

 

I - diretor(a) da Unidade Acadêmica;

 

II - vice-diretor(a) da Unidade Acadêmica;

 

III - coordenador(a) do Colegiado do Curso de Engenharia de Energias;

 

IV - coordenador(a) do Colegiado do Curso de Engenharia de Computação;

 

V - coordenador(a) do Colegiado do Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e
Tecnologias Sustentáveis (MASTS);

 

VI - coordenador(a) do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Energia e Ambiente
(PGEA);

 



20/12/2021 07:37 SEI/UNILAB - 0382873 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=436112&infra_sist… 2/2

VII - 04 (quatro) representantes do corpo docente e respec�vos suplentes, escolhidos
pelos pares;

 

VIII - 02 (dois) representantes dos servidores técnico-administra�vos em educação da
Unidade Acadêmica, eleitos por seus pares, com os respec�vos suplentes; e,

 

IX - 02 (dois) representantes dos estudantes, sendo 01 (um) de graduação e 01 (um) de
pós-graduação stricto sensu, eleitos por seus pares com os respec�vos suplentes.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 32/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de 2019.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:22, 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 0382873 e
o código CRC 53BBF9CB.

 

Referência: Processo nº 23282.009443/2021-85 SEI nº 0382873

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 48, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Estabelece o retorno presencial acadêmico
e o funcionamento dos serviços suspensos
nas unidades do Ceará da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando:

 

1) a necessidade máxima de ações preven�vas enquanto perdurar o estado de emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

 

2) a Portaria nº 329, de 11 de março de 2020, que ins�tui o Comitê Opera�vo de
Emergência do Ministério da Educação – COE/MEC, no âmbito do Ministério da Educação;

 

3) a Portaria REITORIA nº 110, de 17 de março de 2020, que ins�tui o Comitê Ins�tucional
de Enfrentamento ao COVID-19 (CIEC/UNILAB);

 

4) a Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde, que estabelece
orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mi�gação da transmissão da COVID-19, e à
promoção da saúde �sica e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a
retomada segura das a�vidades e o convívio social seguro;

 

5) a Portaria nº 572, de 1º de julho de 2020, do Ministério da Educação, que ins�tuiu o
Protocolo de Biossegurança para Retorno das A�vidades nas Ins�tuições Federais de Ensino e dá outras
providências;

 

6) a priorização da vacinação de todos os profissionais da educação com a implementação
Plano Nacional de Imunização para COVID-19, ins�tuído a par�r da Portaria nº 28, de 03 de setembro de
2020, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde;
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7) o Protocolo de Biossegurança da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira, aprovado pela Resolução Consuni nº 14, de 22 de outubro de 2020;

 

8) a Portaria Interministerial nº 5, de 4 de agosto de 2021, que reconhece a importância
nacional do retorno à presencialidade das a�vidades de ensino e aprendizagem;

 

9) a Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, que
estabelece as orientações aos órgãos e en�dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública
Federal - SIPEC; 

 

10) o Decreto nº 34.418, de 27 de novembro de 2021, do Governo Estadual do Ceará, que
mantém liberadas as a�vidades de ensino presenciais; e 

 

11) o processo nº 23282.016926/2021-36.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer o retorno presencial acadêmico nas unidades do Ceará da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), a par�r do dia 1º de abril de 2022.

 

Art. 2º Estabelecer o funcionamento dos Restaurantes Universitários (RU´s) do Ceará a
par�r do dia 1º de março de 2022.

 

Art. 3º Estabelecer o funcionamento dos serviços suspensos:

 

I - rede de WI-FI nas dependências do Ceará;

 

II - sistema de Bibliotecas (SIBIUNI) do Ceará;

 

III - transporte intercampi;

 

VI - serviços de reprografia nas dependências do Ceará; e

 

V - serviços de can�na nas dependências do Ceará.

 

Art. 4º Apliquem-se as orientações expressas na Portaria Reitoria nº 346, de 14 de outubro
de 2021.

 

Art. 5º Apliquem-se as orientações expressas na Instrução Norma�va nº 11, de 18 de
outubro de 2021, exarada pela Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), podendo esta unidade
estabelecer orientações complementares de acordo com esta Resolução e com as instruções dos órgãos
vinculados ao Ministério da Economia e Ministério da Educação.
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Art. 6º É de responsabilidade de todos os membros da Comunidade Acadêmica a
observância das orientações das autoridades sanitárias e locais, bem como das diretrizes estabelecidas
no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 7º Os casos omissos serão tratados pelo Comitê Ins�tucional de Enfrentamento ao
COVID-19 (CIEC/UNILAB).

 

Art. 8º Fica revogada a Resolução ad referendum CONSUNI nº 4, de 23 de abril de 2020.

 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:22, 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 0382875 e
o código CRC 820FC945.

 

Referência: Processo nº 23282.016926/2021-36 SEI nº 0382875

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 49, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Aprova o Plano Anual de A�vidades de
Auditoria Interna (PAINT) 2022 da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando o processo nº 23282.013547/2021-94,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna (PAINT) 2022 da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na forma do anexo.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:22, 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 0382876 e
o código CRC A940CA9A.

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


20/12/2021 07:35 SEI/UNILAB - 0382876 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=436115&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.013547/2021-94 SEI nº 0382876
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 
 

Elaboração do 

PAINT – Plano 

Anual de Auditoria 

Interna da Unilab, 

para o exercício de 

2022. 

Por que esse trabalho foi realizado? 

As normas de auditoria interna exigem a consecução de um 

plano para orientar os trabalhos a serem executados, 

baseando-se na avaliação dos riscos. A Instrução Normativa 

CGU n.º 5, de 27 de agosto de 2021 apresenta as normas que 

orientam a elaboração do plano de auditoria interna. Ademais, 

a Controladoria Geral da União (CGU) por meio do sistema 

e-Aud disponibilizou ferramentas para auxiliar no 

desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, a realização 

deve ser feita considerando, na determinação das ações, a 

materialidade, a criticidade e a relevância. Por fim, procura-

se atender a expectativa da alta gestão e de toda a comunidade 

acadêmica, tendo em vista os recursos humanos e materiais 

disponíveis. 
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AUDIN Auditoria Interna 

CGU Controladoria Geral da União 

CONSUNI Conselho Universitário 

FONAI-MEC Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas 

FONAITec Fórum Nacional dos Integrantes das Auditorias Internas 

LOA Lei Orçamentária Anual 

MEC Ministério da Educação 

PAINT Plano Anual de Auditoria Interna 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PGMQ Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade 

PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual 

RAINT Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

SGP Superintendência de Gestão de Pessoas 

TCU Tribunal de Contas da União 

UAIG Unidade de Auditoria Interna Governamental 

UG Unidade Gestora 

UNILAB Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  
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1 INTRODUÇÃO   

 

Através da Instrução Normativa n° 5, de 27 de agosto de 2021, a Controladoria 

Geral da União (CGU) estabelece as normas para elaboração do PAINT (Plano Anual de 

Auditoria Interna). O PAINT é o documento que elenca as atividades de auditoria a serem 

desenvolvidas por um determinado período.  

Ademais, a elaboração desse plano visa definir os trabalhos prioritários a serem 

realizados. Assim, o PAINT 2022 foi elaborado em consonância com os normativos 

vigentes e recomendações da Controladoria Geral da União. Como basilar foi usada a 

Instrução Normativa n° 5, de 27 de agosto de 2021, da CGU, que dispõe sobre o PAINT, 

sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) e sobre o parecer 

da prestação de contas da entidade das Unidades de Auditoria Interna Governamental 

sujeitas à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 

entre outras providências.  

Além disso, também, foram utilizadas planilhas disponibilizadas pelo sistema da 

CGU (e-Aud). Os princípios orientadores na elaboração do plano foram a autonomia 

técnica, a objetividade e a harmonização com as estratégias, os objetivos e os riscos da 

Unidade Auditada.  

O principal objetivo do PAINT é definir temas e macroprocessos a serem 

trabalhados no exercício seguinte, por meio de procedimentos ordenados e sistemáticos, 

contribuindo com a Administração na busca por resultados satisfatórios quanto à 

eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e legitimidade dos atos e fatos da gestão. 

No sentido de verificar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, com a análise da confiabilidade dos controles internos. 

Dessa forma, procura-se sempre alinhar as ações de auditoria interna realizadas 

com as ações propostas para o desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento 

institucional, desenvolvimento regional, desenvolvimento das relações institucionais e 
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principalmente desenvolvimento da crescente responsabilidade social da UNILAB. 

Empenha-se em observar os planos, as metas e os objetivos da administração pública, 

como também a legislação aplicável e os trabalhos realizados pelos órgãos de controle, 

externo (TCU- Tribunal de Contas da União) e interno (CGU- Controladoria Geral da 

União). 

Cabe ressaltar que desde o PAINT de 2016, elaborado em meados do exercício de 

2015, esta Auditoria Interna vem trabalhando sob uma concepção de Auditoria Baseada 

em Risco. Toda a equipe, busca priorizar as ações a serem realizadas considerando, 

prioritariamente, os riscos inerentes a cada área, bem como a utilização da matriz de risco 

contendo a materialidade, criticidade e relevância. Destarte, foram relacionados os 

procedimentos de análise que serão adotados nas unidades administrativas consideradas 

de maior relevância e grau de risco. Contudo, no decorrer do exercício poderão ser 

incluídas outras atividades a serem objeto de ações de auditoria.  

Além disso, na execução das atividades de auditoria será considerado o 

planejamento estratégico da unidade auditada, as expectativas da alta administração, os 

riscos significativos a que a unidade está exposta e os processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e de controles internos. 

Por fim, conforme preconiza o art. 4° da IN/CGU n° 5/2021, o PAINT 2022 

conterá no mínimo: a relação dos serviços de auditoria a serem realizados pela UAIG; 

com informações sobre o tipo de serviço (avaliação, consultoria ou apuração), o objeto; 

o objetivo; datas previstas de início e conclusão; carga horária prevista; e a origem da 

demanda. Ademais conterá a previsão de alocação da força de trabalho, nas seguintes 

categorias: serviços de auditoria; capacitação; monitoramento das recomendações 

emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas; gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental; levantamento de informações 

para órgãos de controle interno ou externo; gestão interna; e demandas extraordinárias 

recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT. 
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2  A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  

 

2.1 A Instituição 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab), criada pela Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, é uma instituição autárquica 

pública federal de Ensino Superior, com sede e foro na cidade de Redenção, no Maciço 

do Baturité, no Estado do Ceará e, atualmente, com os seguintes Campis: Campus da 

Liberdade, Campus dos Auroras e Campus dos Malês (São Francisco do Conde/BA), 

além da Unidade Acadêmica dos Palmares (Acarape/CE).  

A Unilab pertencente à administração pública indireta na qualidade de autarquia, 

constituída na forma de pessoa jurídica de direito público vinculada ao Ministério da 

Educação. Ela surgiu no cenário do Ensino Superior brasileiro com um projeto 

pedagógico baseado nos princípios de cooperação solidária entre os países de língua 

portuguesa, pautada nessa temática a Auditoria Interna trabalha no apoio à gestão, 

verificando o controle interno e apoiando no alcance de objetivos.  

Desta forma, por ter sido criada baseando-se no princípio de cooperação solidária, 

desenvolveu parceria com outros países, principalmente africanos, desenvolvendo formas 

de crescimento econômico, político e social entre os estudantes, formando cidadãos 

capazes de multiplicar o aprendizado.  

Em seu Estatuto, a Unilab tem como um de seus objetivos ministrar ensino 

superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a 

extensão universitária, tendo como missão institucional específica 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 

de Língua Oficial Portuguesa (Palop), bem como promover o desenvolvimento regional, 

o intercâmbio cultural, científico e educacional. 
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 Ademais, para desenvolver todas as atividades desejadas, a universidade goza de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial nos 

termos da Constituição Federal e do Estatuto vigente.  

Desta forma, a Unilab, universidade pública federal brasileira, de caráter laico, é 

vocacionada para a cooperação internacional e compromissada com a interculturalidade, 

a cidadania, o pluralismo, a tolerância e a democracia nas sociedades, fundamentando 

suas ações no intercâmbio acadêmico e solidário com os demais países membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, 

conforme preconiza seu Estatuto. 

 

2.2 Estrutura Acadêmica e Organizacional 

 

A Unilab, instalada em 25 de maio de 2011, é uma instituição em 

desenvolvimento, com a filosofia da integração com outros países. Para tanto, conta 

atualmente com 24 cursos de graduação, sendo 23 presenciais e 01 na modalidade a 

distância. 

As variações de cursos de graduação contemplam as seguintes modalidades: 

Administração Pública (EAD), Administração Pública (CE), Agronomia (CE), 

Antropologia (CE), Humanidades (CE),  Humanidades (BA), Ciências Biológicas (CE), 

Ciências Sociais (BA), Enfermagem (CE), Engenharia de Computação (CE), Engenharia 

de Energias  (CE), Farmácia (CE), Física (CE), História (CE), História (BA), Letras – 

Língua Portuguesa (CE), Letras – Língua Portuguesa (BA), Letras - Língua Inglesa (CE), 

Matemática (CE), Pedagogia (CE), Pedagogia (BA), Química (CE), Relações 

Internacionais (BA) e Sociologia (CE). Para mais informações acerca dos cursos acessar: 

https://unilab.edu.br/cursos-de-graduacao/ 

Ademais, a pós-graduação conta com 17 cursos, sendo 09 cursos de pós-

graduação Stricto Sensu e 08 cursos de pós-graduação Lato Sensu.  

Os curso de pós-graduação Stricto Sensu são: Mestrado Acadêmico em 

Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis (MASTS), Mestrado Interdisciplinar em 

https://unilab.edu.br/cursos-de-graduacao/
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Humanidades (MIH), Mestrado Acadêmico em Enfermagem (MAENF),  Programa de 

Mestrado em Antropologia (UFC-Unilab), Mestrado Profissional em Matemática em 

Rede Nacional (PROFMAT), Mestrado Acadêmico em Estudo da Linguagem, Mestrado 

Acadêmico em Energia e Ambiente e Mestrado Profissional em Ensino e Formação 

Docente (em associação com o IFCE);  além desses, a instituição possui diversos projetos 

de pesquisa e de extensão. 

Já os cursos de pós-graduação Lato Sensu são: Ciência É 10, Gênero, Diversidade 

E Direitos Humanos, Gestão Em Saúde, Gestão Pública, Literaturas Africanas De Língua 

Portuguesa, Metodologias Interdisciplinares E Interculturais Para O Ensino Médio, 

Residência Agrária, Segurança Alimentar e Nutricional. Para mais informações acerca 

dos cursos acessar: 

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/pos-graduacao/ 

 

O quadro de servidores da UNILAB é composto por 374 docentes ativos de 

vínculo permanente, 09 docentes de vínculo temporário e 347 técnicos-administrativos 

ativos de vínculo permanente. 

  

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/pos-graduacao/
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3 A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

A Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab foi constituída no ano 

de 2012 e como objetivo tem-se o fortalecimento da gestão, com o acompanhamento de 

seus resultados e atos, e monitoramento das ações de controle. Outro importante objetivo 

é propor melhorias e ações corretivas, assim como, apoiar os órgãos de controles interno 

e externo. 

A auditoria da Unilab é a unidade especializada da universidade para realizar a 

atividade de auditoria interna, sendo um órgão técnico de controle e assessoramento 

diretamente vinculado ao Conselho Universitário e subordinado tecnicamente ao Órgão 

Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.  

Esta unidade possui importância estratégica para a Universidade, auxiliando-a no 

alcance de seus objetivos por meio de abordagem sistemática de avaliação e propostas de 

melhorias em seus processos, gerenciamento de riscos, controles e governança 

corporativa, visando à utilização de seus recursos de forma eficiente, eficaz e efetiva.  

As atividades de auditorias são desenvolvidas no escopo, avaliação, consultoria e 

apuração. Ademais, os trabalhos realizados pela Auditoria Interna tratam-se de atividades 

independentes, objetivando a avaliação dos controles, de forma amostral, agregando valor 

às operações realizadas no âmbito da Gestão, bem como assessorando e prestando 

consultoria, no que couber, quanto a assuntos relacionados. 

As ações de auditoria são pautadas por técnicas e procedimentos específicos pré-

estabelecidos por órgãos internacionais e adequados à realidade institucional mediante os 

programas e planos internos de auditoria. Na consecução de suas ações, a Auditoria 

Interna executa ações de natureza fiscalizatória, de avaliação, de controle, de 

monitoramento e de assessoramento. 

Dessa forma, a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade 

de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a 

agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus 

objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e 

racionalizando as ações de controle interno. 
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                             MISSÃO DA AUDIN/UNILAB 

 

 

                              VISÃO DA AUDIN/UNILAB 

 

                                         VALORES DA AUDIN/UNILAB 

 

 
Ser reconhecida como uma entidade de referência em Auditoria Interna na 
esfera do Serviço Público Federal, aprimorando cada vez mais seus 
processos e serviços, de forma ética, visando a excelência do controle 
interno como instrumento de gestão governamental. 
 
 

 
    Ética: Praticar a ética, a verdade, a honestidade, transparência e o 
respeito em todos os relacionamentos, especialmente nos que decorram do 
exercício da função; 
    Competência e qualidade: Atuar de forma dedicada, criativa e inovadora; 
    Independência: Atuar de forma independente e imparcial procurando 
sempre a clareza dos fatos apurados; 
    Trabalho em equipe: Desenvolver os trabalhos de forma conjunta 
buscando a unidade e uniformidade dos pareceres; 
    Clientes internos bem atendidos: Buscar contribuir para a gestão como 
um todo por meio de apontamentos pertinentes; 
    Excelência: Busca incessante de melhoria contínua, assegurando alto 
padrão de desempenho no exercício de cada uma de nossas ações; 
    Compromisso com resultados: Dedicação plena para superação das 
metas assumidas com os órgãos de controle interno e externo, clientes 
internos e comunidade acadêmica. 

 
Fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle e fiscalização, bem 
como assessorar, no âmbito da UNILAB, os órgãos do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal e o Tribunal de Contas da União, 
visando garantir a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos 
no campo de ação desta instituição. 
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3.1 Estrutura da Auditoria Interna 

 

A Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab foi criada através da 

PORTARIA GR nº 528, de 18 de dezembro de 2012, nos termos do artigo 14 do Decreto 

nº 3.591, de 06 de setembro de 2000, estando vinculada diretamente ao Conselho 

Universitário. 

Ademais, a auditoria possui regimento interno aprovado pela RESOLUÇÃO 

CONSUNI/UNILAB nº 20, de 22 de abril de 2021. 

A PORTARIA Reitoria n° 460/2020, publicada em 9 de novembro de 2020, 

designa a atual chefia de auditoria interna. Além disso, a aprovação do Conselho 

Universitário (CONSUNI) foi realizada pela RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 6/2020, de 29 

de julho de 2020. Ademais, a indicação da Chefe de Auditoria Interna foi submetida à 

aprovação da Controladoria-Geral da União e confirmada por meio do OFÍCIO Nº 

18916/2020/SE/CGU, datado de 22 de outubro de 2020. 

A unidade de auditoria interna da UNILAB, atualmente, é composta por 3 

servidores: 

 

Servidores Funções 

Marcondes Chaves De Souza Auditor 

Raimundo Aristeu dos Santos Maia Auditor 

Maira Cristina Amorim Chefe da Auditoria Interna 
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4 TRATAMENTO DE DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

No decorrer dos anos, as solicitações de demandas extraordinárias vêm crescendo, 

com isso estamos destinando algumas horas do PAINT 2022 a essas demandas, com fito 

na Instrução Normativa Nº 5, de 27 de agosto de 2021, que determina previsão de 

alocação da força de trabalho, na seguinte categoria: “demandas extraordinárias recebidas 

pela UAIG durante a realização do PAINT”. 

Ademais, visando ao adequado e viável tratamento das demandas extraordinárias, 

procede-se com uma análise prévia do caso priorizando a urgência e os riscos envolvidos, 

bem como a capacidade técnica e operacional da Auditoria Interna. 

Cada demanda extraordinária é analisada de maneira individualizada e o 

tratamento padrão pode ser alterado de acordo com a criticidade e urgência apresentada 

na atividade. Todavia, a indicação de tratamento de demandas extraordinárias é realizada 

de tal forma que evite comprometimento na execução do PAINT previamente definido.  
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5 GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA ATIVIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

 

O PAINT é elaborado visando a maior compatibilidade possível com a realidade 

da execução das ações que serão realizadas no exercício seguinte. Desta forma, busca-se 

em todo o documento implementar atividades que possam garantir a gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental. 

Para alcançar esse fim, inicialmente, é essencial o treinamento qualificado de 

todos os membros da Auditoria Interna e para isso estão previstas ações de capacitação, 

bem como um tópico específico contendo uma programação dos cursos almejados.  

A necessidade de adquirir e atualizar o conhecimento dos servidores é expressiva, 

devido ao elevado número de setores distintos em que é necessário realizar ações de 

auditoria. Assim, para atender a contento ao objeto das auditorias das atividades meio e 

fim da universidade é preciso seguir o cronograma de capacitação. 

Como forma de melhoria da qualidade e de assegurar a transparência nas 

atividades de auditoria, todos os relatórios de auditoria são disponibilizados no site da 

universidade. Desse modo, os discentes, os servidores e toda a comunidade acadêmica 

possuem acesso aos trabalhos de auditoria interna, logo após a sua conclusão. Desta 

forma, este setor garante a acessibilidade de seus atos através da página eletrônica da 

auditoria interna no site da instituição. Segue link para acesso: 

   

http://www.unilab.edu.br/auditoria-interna/ 

 

Por fim, a Auditoria Interna está apresentando para o ano de 2022 uma ação 

específica na área de qualidade, conforme consta na orientação da Instrução Normativa 

Nº 5, de 27 de agosto de 2021, que determina previsão de alocação da força de trabalho, 

na seguinte categoria: “gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna 

governamental”. 

  

http://www.unilab.edu.br/auditoria-interna/
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6  CAPACITAÇÃO  

 

A Auditoria Interna tem como função principal monitorar a efetividade e 

eficiência dos controles internos administrativos da instituição. Para isto, é fundamental 

que os auditores internos tenham um amplo conhecimento de todas as atividades que 

envolvem a consecução dos objetivos da UNILAB, desta feita, é de fundamental 

importância a alocação de recursos orçamentários no sentido de viabilizar a participação 

dos membros da Auditoria Interna em capacitações. 

Consoante determina o artigo quarto da IN CGU nº 5/2021 a Unidade de Auditoria 

Interna Governamental disponibilizará em seu plano no mínimo 40 horas de capacitação 

para cada membro da auditoria. Ademais, capacitação é o ato de tornar-se apto, habilitado, 

conforme define os principais dicionários.  

Dessa forma, destaca-se que o aprimoramento institucional e o fortalecimento das 

atividades de Auditoria Interna na Instituição são de fundamental importância para a 

consecução das suas atividades nas respectivas áreas de atuação. Tal aprimoramento se 

dará com a viabilização da participação dos servidores lotados na audin em capacitações 

específicas, que propiciarão a troca de experiências e novos conhecimentos. 

Destarte, objetivando a capacitação e o desenvolvimento do setor de Auditoria 

Interna, os integrantes deste setor buscam sempre aprimorar seus conhecimentos através 

de atualizações constantes e do estudo contínuo de normas e regulamentos que regem o 

serviço público. A necessidade da capacitação continuada da equipe é essencial para a 

realização de trabalhos tempestivos às necessidades da Universidade.  

Para respaldar as atividades de capacitação, a Controladoria Geral da União 

preconiza em seu art. 4° da IN CGU nº 5/2021: 

 

§ 2º A alocação de horas para atividades de capacitação deve 

considerar o quantitativo mínimo de 40 horas anuais para cada 

auditor, incluído o titular da unidade, em treinamentos, cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu e eventos compatíveis com a atividade 

de auditoria, ao universo de auditoria da UAIG e às competências 

requeridas dos auditores. 
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6.1 Capacitações Previstas 

 

Respeitando a previsão do art. 4° da IN CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021, às 

necessidades da instituição e o aumento na qualidade dos trabalhos desta Unidade, será 

incluída, no PAINT, a participação nos eventos recomendados pelos órgãos de controle, 

entre outros. 

 Segue o quadro de previsão de tipos de capacitação para os servidores lotados na 

auditoria interna para o exercício de 2022: 

 

Capacitação Número de Servidores 

Fórum Nacional de Auditores 

Internos das Instituições Federais do MEC 

- FONAI/MEC 

3 

Treinamentos internos (PAC 

UNILAB - Plano Anual de Capacitação) 

3 

Cursos oferecidos por outros 

órgãos ou empresas em diversas áreas na 

área de auditoria governamental ou temas 

relacionados aos objetos a serem 

auditados. 

3 

Cursos de capacitação ministrados 

pela CGU e TCU 

3 

 

6.2 Previsão de orçamento da auditoria interna para capacitações 

 

Previsão de gastos da Auditoria Interna com a capacitação 

Evento Participantes Inscrições Diárias Passagens Total 
55°FonaiTec 02 1.000,00 500,00 800,00 4.600,00 
56°FonaiTec 02 1.000,00 500,00 800,00 4.600,00 
Capacitações 

relativas aos 

temas 

auditados 

02 250,00 500,00 500,00 2.500,00 

TOTAL     R$ 11.700,00 

 

As demais horas exigidas pela legislação pertinente será alcança com cursos gratuitos. 
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7 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNILAB PARA O EXERCÍCIO 2022 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento pelo qual o Governo prevê 

a arrecadação de receitas e fixa a realização de despesas. Consoante pode ser visto na 

Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal 

referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 

e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de 

investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 

do capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 

as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 

fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.  

No caso da Unilab, por tratar-se de Instituição de Ensino Federal vinculada 

ao MEC (Ministério da Educação), seu orçamento fica compreendido no orçamento 

fiscal. A proposta orçamentária anual da Unilab para o exercício de 2022, com o objetivo 

de atender as atividades, projetos e operações especiais para a manutenção de toda a 

infraestrutura composta pela Unilab, prevê um montante de R$ 156.585.251,00, 

distribuídos conforme quadro a seguir. Estes valores podem ser incrementados por 

suplementações e emendas no decorrer do exercício. 

Resumo orçamentário apresentado no Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) para Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira:  
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(Fonte: https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-orcamentarias/ploa-2022 , Acesso em out/2021)  
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8 CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PAINT  

 

8.1 Legislação  

 

O PAINT (Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna), para o exercício de 

2022, foi elaborado com base nas normas editadas pela Controladoria Geral da União/ 

Secretaria Federal de Controle Interno, destacando-se a Instrução Normativa CGU n° 5, 

de 27 de agosto de 2021. Ademais, foram usadas as planilhas fornecidas pelo sistema e-

Aud. 

Destarte, o elemento basilar na escolha das atividades a serem desenvolvidas no 

PAINT é a matriz de risco, de elaboração própria, que considera materialidade, criticidade 

e relevância.  

Por fim, o desenvolvimento do PAINT espelha-se, também, nas diretrizes 

adotadas pela instituição, assim como no histórico de atos praticados pela gestão ao longo 

dos exercícios anteriores, ordenando as atividades a serem realizadas no exercício, 

cumprindo as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e, principalmente, na confiabilidade dos controles internos. 

 

8.2 Fatores para elaboração do PAINT 

 

A metodologia utilizada para a elaboração do PAINT/2022 considerou o 

explanado nos artigos 3° e 4º da Instrução Normativa CGU n° 5, de 27 de agosto de 2021, 

e nos itens 85 e 86 do anexo da IN nº 3, de 09 de junho de 2017 da Secretaria Federal de 

Controle Interno, bem como as informações fornecidas no sistema e-Aud da CGU. 

Na elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foram levados 

em consideração os seguintes fatores: 

 Projeto da Lei Orçamentária Anual; 

  Resultado da Matriz de Risco (a qual considerou critérios de 

materialidade, relevância e criticidade); 
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 Materialidade, fator econômico, das ações e programas definidos na 

PLOA; 

 Relevância, fator importância, objetivando priorizar os objetivos da 

instituição; 

 Criticidade, fator fragilidade, evidenciando a fragilidade identificada 

nos controles internos; 

 Recorrentes constatações não atendidas; 

 Demanda interna de auditoria; 

 Capacidade operacional instalada na Auditoria Interna; 

 Efetivo lotado na Auditoria Interna; 

 Experiência e qualificação do quadro técnico de servidores da AUDIN; 

 Estrutura física e recursos materiais disponíveis para realização das 

atividades; 

 Acesso aos sistemas informatizados; 

 Necessidades e perfil da Instituição; 

 Determinações emanadas do TCU e da CGU; 

 Fragilidade ou ausência de controles observados; e 

 Planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciadas ou 

executadas pela instituição; 

 Normas emanadas pela Secretaria Federal de Controle Interno; 

  Obrigação normativa na seleção da relação dos trabalhos a serem 

realizados; 

 Trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos; 

 Previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor 

interno; 

 Inclusão de atividade de monitoramento das recomendações emitidas 

em trabalhos anteriores e ainda não implementadas; 

 Atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental; 
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 Tratamento de demandas extraordinárias recebidas durante a 

realização do PAINT; 

 Exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos 

associados à execução do Plano de Auditoria Interna;  

 Descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de 

auditoria com base na avaliação de riscos. 

 

Para elaboração da matriz de risco e realização do mapeamento de atividades que 

serão executadas no exercício de 2022, foram levados em consideração todos os 

programas, ações e atividades que apresentaram créditos orçamentários no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2022 para a UNILAB. 

Ressalta-se que, ao longo do exercício, as atividades de auditoria e o cronograma 

de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que 

inviabilize a sua realização na data estipulada, tais como: trabalhos especiais, 

treinamentos (cursos e congressos), atendimento ao Tribunal de Contas da União e 

Controladoria Geral da União no Estado do Ceará, assim como outras atividades não 

previstas. 

 

8.3 Avaliação e Classificação do Grau de Risco – Critérios para elaboração 

da Matriz de risco  

 

A avaliação e classificação das atividades a serem desenvolvidas pela unidade de 

auditoria interna é baseada na avaliação de risco. Essa avaliação é realizada pela matriz 

de risco, que utiliza em sua base a programação orçamentária prevista na Proposta de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA), referente ao exercício de 2022 da Unilab.  

Na elaboração da matriz de risco e mapeamento das atividades, foram observados, 

além dos valores quantitativos, os programas, bem como suas ações, que apresentaram 

créditos orçamentários na PLOA. São considerados relevantes, para elaboração da matriz 

de risco, dentre outros, os seguintes fatores: a materialidade, a relevância e a criticidade, 

que serão classificados em cada ação que constar na PLOA a fim de apurar o risco inerente 
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às atividades da gestão e, assim, possibilitar a priorização das atividades da auditoria 

interna. 

Destarte, o critério de materialidade mostra a representatividade do montante de 

recursos financeiros empregados em cada ação, relativo ao Projeto de Lei Orçamentária 

2022, considerando o contexto do valor total atribuído a UNILAB.  

Por outro lado, a relevância é o ponto importante acerca do alcance de objetivos 

da universidade, independentemente do valor financeiro. 

Por fim, o fator criticidade, que apresenta as falhas de controles internos, assim 

como na gestão do risco. São relevantes fatores, como, última auditoria realizada, 

controles internos e deficientes, auditorias já realizadas, recomendação dos órgãos de 

controle (TCU/CGU), bem como o risco envolvido em cada ação avaliada na matriz. A 

metodologia de cálculo implementada e todos os fatores citados foram detalhados no 

Apêndice A. 

Do exposto, segue Matriz de Risco proposta para execução das ações de auditoria 

em 2022, com base nos critérios da materialidade, relevância e criticidade. 

Ressalta-se que foram priorizadas as ações com resultado da matriz de risco 

superior a 30,0 na tabela de classificações da mesma. 

 

8.4 Matriz de risco  
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9  TRABALHOS DE AUDITORIA A SEREM REALIZADOS EM 2022 E 

SEUS OBJETIVOS   

Com as informações apresentadas pela matriz de risco é realizada a análise dos 

resultados da matriz e das informações mencionadas, com isso foi elaborado um 

mapeamento das atividades possíveis de serem auditadas, dentro das ações destacadas, e 

da capacidade de atuação da Auditoria Interna para o exercício de 2022. Diante do quadro 

supra, serão objeto e exame as áreas que obtiveram maior pontuação, em razão de 

apresentarem mais alto grau de risco.  

Embora o enfoque da auditoria moderna recaia cada vez mais sobre as áreas 

finalísticas da instituição, foram consideradas também algumas áreas de apoio no 

resultado final, a partir de uma avaliação quanto a gravidade, urgência e tendência. 

Definidas as áreas, foram levantados os macroprocessos sob sua responsabilidade, 

os quais foram classificados, por sua vez, de acordo com eventos de risco inerentes aos 

processos organizacionais. 

Cabe ressaltar, ainda, que quando da realização de cada atividade prevista no 

PAINT, é elaborado um Programa de Auditoria, onde é realizada nova análise de risco 

nos processos das áreas a serem analisadas para a escolha dos documentos e informações 

a serem checadas dentro do escopo previamente estabelecido. 

Por fim, destaca-se que algumas ações, que constam na planilha de execução dos 

serviços de auditoria, são originadas de obrigações legais e de solicitações do TCU 

(Tribunal de Contas da União), da gestão, da CGU (Controladoria Geral da União), entre 

outros. 

 

9.1 Execução das Ações 

 

Os tipos de Auditoria, bem como os tipos de serviço de avaliação, a serem 

realizadas no exercício de 2022, sempre pautadas na gestão do risco inerentes às 

atividades, poderão ser: 
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Auditoria de Avaliação Operacional ou de Desempenho – consiste em avaliar 

as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo operacional ou parte 

dele, com a finalidade de emitir opinião quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e 

economicidade da gestão, procurando auxiliar a administração na gerência e nos 

resultados, por meio de recomendações que visem aprimorar os procedimentos, melhorar 

os controles e aumentar a responsabilidade gerencial; 

Auditoria de Avaliação da Gestão e aprimoramento da governança, do 

gerenciamento de riscos e dos controles internos – visa a examinar a documentação 

comprobatória dos atos e fatos administrativos, verificando a eficiência dos sistemas de 

controle interno administrativo, o cumprimento da legislação pertinente e resultados 

operacionais e da execução dos programas de governo quanto aos aspectos da 

economicidade, eficiência e eficácia. Além disso, o trabalho de avaliação deve fomentar 

os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos 

ao objeto e à unidade auditada. 

Auditoria de Avaliação da Conformidade ou Compliance: busca a obtenção e 

a avaliação de evidências. Ademais, verifica-se determinadas atividades financeiras ou 

operacionais de um objeto auditado está obedecem às condições, às regras e aos 

normativos pertinentes. 

Auditoria Compartilhada - entre o Ministério da Transparência e Controle/CGU 

e a Unidade de Auditoria Interna Governamental, sendo os trabalhos coordenados pelo 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
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9.1.1 Trabalhos de Auditoria Interna e Cronograma de Execução 

ID 
Tipo de 
Serviço 

Objeto Auditado/Atividade Objetivo da Auditoria 
Origem 
da 
Demanda 

Início Conclusão HH 

1 Avaliação Compras Governamentais  
Avaliação da governança, da gestão de riscos e do 
controle preventivo nas contratações - Portaria 
SEGES/ME Nº 8.678/2021 

Avaliação 
de Riscos 

01/02/2022 31/03/2022 400 

2 Avaliação 
Meio eletrônico para a realização 
de processo administrativo e 
dispobilização a consulta pública 

Avaliar implementação de meio eletrônico para a 
realização de processo administrativo e 
disponibilidade a consulta pública - Acórdão 
484/2021-TCU-Plenário 

Obrigação 
Legal 

01/04/2022 30/04/2022 208 

3 Avaliação Carga horária Docente 

Examinar a adequação dos registros internos, 
verificar os controles internos, assim como o 
cumprimento das normas internas e da legislação 
pertinente 

Avaliação 
de Riscos/ 
Solicitação 
da Gestão 

02/05/2022 30/06/2022 464 
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4 Avaliação 
Transparência nos 
relacionamentos com as 
Fundações de Apoio 

Cumprimento dos requisitos relativos à 
Transparência nos relacionamentos com as 
Fundações de Apoio e com as Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) - Acórdão 1178/2018 – 
TCU Plenário 

Obrigação 
Legal 

01/07/2022 31/07/2022 272 

5 Avaliação Patrimônio e Almoxarifado 
Analisar o controle interno da gestão patrimonial e 
realizar a checagem dos bens de acordo com o 
inventário 

Avaliação 
de Riscos 

01/08/2022 30/09/2022 424 

6 Avaliação 
Análise da folha de pagamento de 
Pessoal 

Regularidade no controle e execução da folha de 
pagamento e Controles Interno da SGP 

Avaliação 
de Riscos 

01/11/2022 30/11/2022 240 

7 Avaliação Reserva Técnica  
Reserva Técnica (demandas extraordinárias 
recebidas pela UAIG) -  IN CGU nº 05/2021 

CGU 01/10/2022 31/10/2022 260 

8 Avaliação 
Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna 

Elaboração do PAINT 2023 CGU 01/10/2022 31/10/2022 200 

9 Avaliação 
Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna  

Elaboração do RAINT 2021 CGU 02/01/2022 31/01/2022 256 

10 Avaliação 
Benefícios da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental 

Realizar a quantificação e Registro dos Resultados 
e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental – IN CGU nº 10/2020 

CGU 01/12/2022 31/12/2022 248 

11 Avaliação 
Parecer das contas do Relatório 
de Gestão 2021 

Acompanhar o processo de prestação de contas e 
emitir parecer no Relatório de Gestão do exercício 
de 2021 

CGU 02/01/2022 31/03/2022 220 
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12 Consultoria 
Consultoria/ Assessoramento aos 
gestores da UNILAB 

Assessorar os gestores no cumprimento de suas 
funções, de legislações e do atendimento de suas 
responsabilidades com indicação de 
recomendações, buscando efetivar os controles e 
facilitar as tomadas de decisões 

Outros 02/01/2022 31/12/2022 160 

13 Outros Transparência e Integração 
Promover a integração e comunicação, através da 
transparência do setor de Auditoria interna com a 
comunidade e demais setores 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 31/12/2022 80 

14 Consultoria 

Solicitações, Comunicações, 
Recomendações e determinações 
emitidas pelo e-Aud (Sistema da 
CGU) 

Monitorar e fornecer o suporte necessário para 
execução das solicitações, comunicações, 
recomendações e determinações emitidas pela 
Controladoria Geral da União -  IN CGU nº 
05/2021 

CGU 02/01/2022 31/12/2022 288 

15 Consultoria 

Solicitações, Comunicações, 
Recomendações e determinações 
emitidas pelo Conecta TCU 
(Sistema do TCU) 

Monitorar e fornecer o suporte necessário para 
execução das solicitações, comunicações, 
recomendações e determinações emitidas pelo 
Tribunal de Contas da União -  IN CGU nº 05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 31/12/2022 288 

16 Outros 
Atualização e elaboração de 
normativos internos da auditoria 
interna 

Atualizar e elaborar os normativos internos da 
auditoria interna de acordo com a legislação 
pertinente 

CGU 02/01/2022 31/12/2022 150 

17 Outros 
Recomendações expedidas pela 
UAIG 

Disponibilizar monitoramento das recomendações 
expedidas pela UAIG (Plano de Providências 
Permanentes), que permita a qualquer cidadão, 
em respeito ao princípio da transparência, 
acompanhar a situação atualizada de cada item - 
Ofício 665/2021-TCU/SecexEducação 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 30/12/2022 160 
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18 Outros 
Rotinas Administrativas da 
Auditoria Interna 

Buscar maximizar os resultados, por meio de 
procedimentos administrativos dotados de 
eficiência e economicidade, quanto ao uso dos 
bens patrimoniais e humanos disponibilizados na 
área 

Outros 02/01/2022 31/12/2022 288 

19 Consultoria 
Levantamento de informações 
para órgãos de controle interno e 
externo  

Dar o suporte necessário aos auditores da CGU e 
do TCU para a realização de seus trabalhos na 
Instituição, bem como levantar informações para 
órgãos de controle interno e externo. Assegurar 
que os trabalhos dos auditores externos (CGU e 
TCU) sejam executados com todo o suporte e 
infraestrutura necessária para o bom desempenho 
de suas atividades -  IN CGU nº 05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 31/12/2022 118 

20 Outros 
Capacitação e Treinamentos da 
Equipe da Auditoria Interna 

Obter requalificação e atualização da equipe de 
auditoria interna para aumentar a eficiência e 
eficácia dos trabalhos -  IN CGU nº 05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 31/12/2022 120 

21 Outros Gestão e Melhoria da Qualidade 
Implementar métodos para aprimorar a gestão da 
qualidade e melhorar sua execução -  IN CGU nº 
05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 31/12/2022 120 

22 Outros Gestão Interna da Auditoria 

Produzir com o máximo de eficiência e de eficácia, 
integrando da melhor forma os recursos 
patrimoniais e humanos em parceria com toda a 
equipe de auditoria e aplicando política constante 
de feedbacks -  IN CGU nº 05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 31/12/2022 
96 

 

23 Outros 
Recomendações e determinações 
dos órgãos de controle interno e 
externo 

Monitorar o cumprimento das recomendações da 
Controladoria Geral da União e das determinações 
do Tribunal de Contas da União. 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 31/12/2022 100 
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24 Outros 
Recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna 

Monitorar o cumprimento das recomendações 
emitidas pela Auditoria Interna da UNILAB em 
trabalhos anteriores e ainda não implementadas 
pela Unidade Auditada -  IN CGU nº 05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2022 31/12/2022 144 
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10 PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO 

PAINT 

 

A Unidade de Auditoria Interna Governamental trabalha com máximo de 

empenho para realizar todas as atividades contempladas no PAINT. No entanto, devido 

ao cenário enfrentado em 2020 e 2021 com a pandemia ocasionada pelo Corona Vírus, 

um possível risco a ser enfrentado no decorrer do ano de 2022 são as limitações 

ocasionadas pela situação. Tem-se tomado todas as medidas para mitigação desse risco, 

mas ainda atrelado ao cenário, existe o risco da unidade auditada não se manifestar 

tempestivamente sobre as solicitações que sejam realizadas, ou suas respostas sofrerem 

restrições indesejadas. 

Ademais, outro risco, que pode restringir as atividades de auditoria interna, é o 

aumento na quantidade de demanda dos órgãos de controle, Controladoria Geral da União 

e Tribunal de Contas da União, sobrecarregando a equipe e impedindo que as ações sejam 

executadas a contento. Nesse cenário, também, foram tomadas medidas mitigadoras, 

destinando horas específicas para essas tarefas na planilha de serviços de auditoria.  

Destarte, devido à imprevisibilidade do cenário em 2022 e as medidas de 

segurança relativas à prevenção da covid-19 são possíveis restrições as auditorias 

presenciais, que podem sofrer impactos no fluxo dos trabalhos como, por exemplo, a 

limitação do número de servidores em um determinado espaço em razão de normativo 

que prevê o distanciamento social. 

Por fim, ressalta-se que para todos os riscos e restrições apresentados a unidade 

de auditoria interna trabalha para mitigá-los de forma que comprometa minimamente a 

evolução do PAINT.  
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna é usado como documento 

referencial para execução das atividades de auditoria. No entanto, ao longo do exercício, 

o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores 

externos não programados, como por exemplo, mudanças devido à pandemia.  

Destarte, estima-se atingir êxito quanto ao aprimoramento dos controles internos 

administrativos, respeitando as peculiaridades institucionais e normas aplicáveis, de 

modo a mitigar os riscos inerentes aos processos organizacionais, tornando-os residuais 

e gerenciáveis.   

Ressalta-se ainda que é imprescindível a participação deste setor nos cursos de 

capacitação para melhor desenvolver as atividades de auditoria interna.  

Por fim, toda a equipe desta unidade trabalhará com o maior empenho possível 

para concretizar todos os objetivos e ações descritas no PAINT 2022.  

 

 

  Redenção, 04 de novembro de 2021. 

 

 

 

Maira Cristina Amorim 

Chefe da Auditoria Interna 
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APÊNDICE A 
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12 APÊNDICE A 

Metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria com base na avaliação 

de riscos. 

 

A escolha dos trabalhos selecionados para serem realizados é feita com base na 

avaliação de risco. Para a elaboração da matriz de risco e mapeamento das atividades, 

foram levados em consideração todos os programas, com suas respectivas ações, que 

apresentaram créditos orçamentários, na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

referente ao exercício de 2022 da UNILAB. 

Referido mapeamento listará as ações previstas na PLOA e as classificará segundo 

a materialidade, a relevância e a criticidade, a fim de apurar o risco inerente às atividades 

da gestão e, assim, possibilitar a priorização das atividades desta Unidade de Auditoria. 

I) Materialidade (iM): importância relativa ou representatividade do 

valor ou do volume dos recursos envolvidos, isoladamente, ou em 

determinado contexto. Na elaboração da matriz de risco, ela é 

apurada com base no orçamento, ou seja, o valor da ação é dividido 

pelo orçamento global para encontrarmos o percentual de 

contribuição. A depender do orçamento da ação, atribui-se fatores 

de 1 a 5, de acordo com o resultado encontrado, partindo de “muito 

alta materialidade”, correspondendo ao fator 5, até “muito baixa 

materialidade”, correspondendo ao fator 1. De acordo com a tabela 

abaixo: 

 

DESCRIÇÃO % DO ORÇAMENTO    iM 
Altíssima  x > 25% 5 

Alta 10%  < x ≤ 25% 4 

Média 1%  < x ≤ 10% 3 

Baixa 0,1%  < x ≤ 1% 2 

Baixíssima  x ≤ 0,1 1 
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II) Relevância (iR): é o aspecto ou fato considerado importante, ainda 

que não seja, economicamente, significativo para o alcance dos 

objetivos da entidade, como: 

• Ação que pode comprometer outras atividades importantes; 

• Descumprimento de norma que pode causar problemas de imagem para 

a entidade ou restrições nas contas dos dirigentes; 

• Descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o 

sistema de controle; 

• Descumprimento de regras que pode causar problema trabalhista ou 

fiscal. 

 

Em relação a este tópico, atribuímos notas de 1 a 5, de acordo com a 

relevância de cada atividade, levando em consideração os aspectos 

apresentados. Logo, se for relevante atribuímos 5 ou 4, essencial 3 ou 2 e 

coadjuvante 1. 

 

 

 

DESCRIÇÃO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS iR 

Altíssima Atividade ligada diretamente ao cumprimento da missão institucional 5 

Alta Atividade relacionada ao planejamento estratégico da Instituição 4 

Média Atividades que comprometem o serviço prestado ao cidadão 3 

Baixa Atividades que possam comprometer a imagem institucional 2 

Baixíssima Atividades pouco relevantes 1 
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III) Criticidade (iC): é a fragilidade identificada nos controles 

internos, que pode ser considerada risco, como: 

 Interstício longo entre a última auditoria e a atual; 

 Deficiências conhecidas e repetitivas nos controles internos; 

 Elevada probabilidade de não haver gestão de risco institucional ou 

setorial; 

 Controles Internos deficientes;  

 Falta de informação ou informação inconsistente. 

 

O fator relativo à criticidade é formado pela média aritmética dos 

componentes empregados para quantificar o risco, assim iC = (iT + iCI)/2. 

Em relação ao componente ‘tempo’, atribuímos o seguinte intervalo na 

pontuação: última auditoria realizada até 6 meses a pontuação será zero 

(0); última auditoria realizada entre seis (06) e doze (12) meses a 

pontuação será igual a um (01); última auditoria realizada entre doze (12) 

e dezoito (18) meses a pontuação será igual a dois (02); última auditoria 

realizada entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) meses a pontuação será 

igual a três (03); última auditoria realizada entre vinte e cinco (25) e trinta 

(30) meses, pontuação será igual 4; e última auditoria realizada acima de 

30 meses a pontuação será igual a cinco (05). 

Em relação ao componente ‘controles internos’ e ‘gestão de riscos, 

atribuímos o valor um (1) quando não há falhas/faltas de controles internos 

conhecidas; o valor dois (2) quando há indícios de faltas/falhas; o valor 

três (3) quando há faltas/falhas conhecidas e já auditadas internamente; o 

valor quatro (4) quando não há processo de análise formalizada com 

relação à identificação de riscos potenciais a realização de objetivos ou 

metas; o valor cinco (5) quando há falhas conhecidas e apontadas pelos 

TCU/CGU. 
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TEMPO iT 

Intervalo de 

tempo entre a 

última auditoria 

interna realizada e 

o momento do 

planejamento 

Acima de 30 meses 5 

De 25 até 30 meses 4 

De 19 até 24 meses 3 

De 13 até 18 meses 2 

De 6 até 12 meses 1 

Última auditoria realizada até 6 meses 0 

CONTROLES INTERNOS e GESTÃO DE RISCO iCI 

Falha/falta 

conhecida nos 

controles internos 

da Instituição 

Falhas conhecidas e apontadas pelo CGU/TCU 5 

Não há processo de análise formalizada com relação à identificação 

de riscos potenciais 

4 

Faltas/falhas já conhecidas e já auditadas internamente 3 

Indícios de falhas/faltas 2 

Sem falhas/faltas de controles internos conhecidas 1 

 

 

Os resultados da matriz de risco são obtidos pela multiplicação do resultado 

apurado de materialidade (iM), relevância (iM) e criticidade (iC) para cada um dos 

Programas/Ações previstas da Proposta de Lei Orçamentária Anual.  

 

RESULTADO DA MATRIZ = iM X iR X iC  
sendo iC = (iT + iCI)/2 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 50, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Aprova a reedição, com alterações, da
Resolução nº 29/2019/CONSUNI, de 06 de
junho de 2019, que aprova o Conselho de
Unidade Acadêmica do Ins�tuto de
Ciências da Saúde (CICS).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando o processo nº 23282.015641/2021-88,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a Composição do Conselho de Unidade Acadêmica do ICS (CICS), integrado
por seus membros �tulares e seus representantes suplentes, que terá a seguinte composição: 

 

I - diretor do ICS, como seu Presidente, com o voto de qualidade, além do voto comum;

 

II - vice-diretor do ICS;

 

III - coordenador(a) do curso de graduação em Enfermagem;

 

IV - coordenador(a) do curso de graduação em Farmácia;

 

V - coordenador(a) do programa de pós-graduação em Enfermagem (stricto
sensu) (mestrado);

 

VI - coordenador(a) do curso de Especialização em Gestão em Saúde (lato sensu);

 

VII - representante �tular do Biotério, (órgão complementar do ICS);
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VIII - representante �tular do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), (órgão
complementar do ICS);

 

IV - representantes do corpo docente e respec�vos suplentes (07 membros);

 

X - representantes dos servidores técnico-administra�vos em educação do ICS (03
membros); e,

 

XI - representantes dos estudantes de graduação e de pós-graduação stricto sensu (03
membros).

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 29/2019/CONSUNI, de 06 de junho de 2019.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:21, 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 0382880 e
o código CRC 34E1FBF8.

 

Referência: Processo nº 23282.015641/2021-88 SEI nº 0382880

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 51, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Aprova o Regimento Interno da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando o processo nº 23282.009691/2021-26,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, na forma do anexo, parte
integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:20, 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 0382892 e
o código CRC 36B688E2.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 51, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

 

REGIMENTO INTERNO DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º O presente Regimento Interno regulamenta a organização e o funcionamento da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (PROPPG/Unilab), em consonância com o disposto no Regimento e no Estatuto da
Universidade.

 

Parágrafo único. As regras gerais estabelecidas neste regimento serão igualmente aplicadas
aos órgãos subordinados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

CAPÍTULO II

DA PRÓ-REITORIA, DAS FINALIDADES, DOS OBJETIVOS E DOS PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO

 

Art. 2º A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) é um órgão ligado e
subordinado diretamente à Reitoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

Parágrafo único. A sigla oficial da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é PROPPG.

 

Art. 3º A PROPPG tem como finalidade propor, incen�var, coordenar, supervisionar e
fiscalizar as a�vidades de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica na Unilab, promovendo o
desenvolvimento cien�fico, tecnológico e inovador no âmbito ins�tucional, nacional e no contexto dos
países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), harmonizando os interesses do
corpo docente, técnico administra�vo em educação e discente.

 

Art. 4º  A PROPPG tem como obje�vos:

 

I - atuar em consonância com os obje�vos ins�tucionais, especialmente os relacionados ao
desenvolvimento regional, intercâmbio cultural, cien�fico e educacional e disseminação de estudos com
ênfase na pluralidade de temá�cas e enfoque nas problemá�cas sociais, econômicas, polí�cas, culturais,
tecnológicas e ambientais, propiciando soluções para problemas comuns ao Brasil e os demais países da
CPLP;

 

II - fomentar a formação qualificada de profissionais para o exercício da pesquisa e do
magistério superior em áreas estratégicas de interesse da região do Maciço de Baturité, do Recôncavo da
Bahia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), contribuindo assim para integração
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entre o Brasil e os países membros, especialmente os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(Palop);

 

III - promover o ensino, a pesquisa e a produção de conhecimentos de forma
comprome�da com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e inovação propiciando a integração
acadêmica e o es�mulo da relação da Universidade com a sociedade nos planos local, regional ou
internacional;

 

IV - gerar, transmi�r e aplicar conhecimentos integrados ao ensino, à pesquisa e à
extensão, bem como a promoção do intercâmbio cultural, cien�fico e educacional, visando ao
desenvolvimento regional, nacional e internacional com jus�ça social;

 

V - incen�var a pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da
inovação, da criação e da difusão da cultura, contribuindo para que o conhecimento produzido no
contexto da integração acadêmica entre as ins�tuições da CPLP seja capaz de se transformar em polí�cas
públicas de superação das desigualdades;

 

VI - propor, implementar e promover convênios e programas de cooperação com empresas
públicas, privadas e de economia mista, bem como com coopera�vas e associações empresariais, visando
a desenvolver a pesquisa e a inovação tecnológica; e

 

VII - propor, implementar e acompanhar acordos, convênios e programas de cooperação
internacional que contribuam para a inserção da educação superior brasileira no cenário internacional e
para o fortalecimento da cooperação solidária, com ênfase nos países da CPLP.

 

Art. 5º A atuação da PROPPG será pautada pelos princípios dispostos no art. 10 do
Estatuto da Unilab.

 

CAPÍTULO III

DA CONSTITUIÇÃO

 

Art. 6º A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é cons�tuída pelas seguintes unidades
administra�vas:

 

I - Coordenação de Pesquisa (CPQ);

 

II - Coordenação de Pós-Graduação (CPG); e

 

III - Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT).

 

Art. 7º São comitês, comissões, núcleos e órgãos vinculados administra�vamente à
PROPPG:
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I - Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG);

 

II - Comitê de É�ca em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP);

 

III - Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP);

 

IV - Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC);

 

V - Comissão de É�ca em Experimentação Animal da Unilab (CEEA); e

 

VI - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

 

Parágrafo único. Poderão ser vinculados à PROPPG órgãos colegiados temporários criados
em âmbito ins�tucional para analisar, discu�r ou desenvolver ações relacionadas à pesquisa, inovação
e/ou pós-graduação.

 

CAPÍTULO IV

DA COMPETÊNCIA

 

Art. 8º As a�vidades da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação são dirigidas,
coordenadas e supervisionadas pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação, nomeado(a) pelo(a)
Reitor(a), e estão descritas a seguir:

 

 I - executar a polí�ca definida pelos órgãos colegiados superiores, Conselho Universitário
(Consuni), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e Conselho Administra�vo (Conad), da
Unilab, rela�va a pós-graduação, pesquisa e inovação tecnológica;

 

II - desenvolver polí�ca ins�tucional para implementar e coordenar planos de concessão
de bolsas aos docentes da universidade e a outros profissionais universitários, se houver;

 

III - promover a integração das a�vidades de pesquisa, pós-graduação e inovação
tecnológica em âmbito ins�tucional;

 

IV - implementar os planos de formação e aperfeiçoamento do corpo docente e de outros
profissionais universitários de nível superior relacionados à pesquisa, pós-graduação e inovação
tecnológica;

 

V - desenvolver planos estratégicos para as a�vidades da pós-graduação, pesquisa e
inovação tecnológica;

 

VI - propor e executar projetos de melhoria da pesquisa, pós-graduação e inovação
tecnológica na Unilab;
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VII - desenvolver e/ou fomentar estratégias para a execução dos Programas e dos Cursos
de Pós-Graduação, conforme aprovados pelos órgãos colegiados superiores da Unilab;

 

VIII - propor ações estratégicas para o melhor aperfeiçoamento dos recursos humanos
ligados à Pró-Reitoria;

 

IX - elaborar anualmente o programa e plano(s) de a�vidade(s) a ser subme�do ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) para apreciação e deliberação, bem como um plano
de previsão das necessidades da Pró-Reitoria;

 

X - propor a�vidades de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, no âmbito da
Unilab, ou fora dela, seja em nível nacional ou internacional;

 

XI - apresentar relatórios de a�vidades da Pró-Reitoria, quando solicitados por órgãos
superiores;

 

XII - ar�cular ações para o desenvolvimento de parcerias, acordos, convênios nacionais e
internacionais no âmbito da pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica;

 

XIII - par�cipar na organização de eventos de promoção do conhecimento no âmbito da
Unilab e nos países parceiros;

 

XIV - realizar o Mapeamento Organizacional da Unidade;

 

XV - propor e acompanhar a execução das ações de pesquisa, pós-graduação e inovação
tecnológica, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) e Plano Nacional de Educação
(PNE);

 

XVI - coordenar e/ou acompanhar a execução de convênios celebrados entre outras
en�dades visando direta e especificamente ao apoio à Inovação, à Pesquisa, à Pós-graduação e ao seu
desenvolvimento na Unilab, por meio de projetos ins�tucionais;

 

XVII - desenvolver e acompanhar ações per�nentes aos processos de regulação e avaliação
dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu junto ao Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); e 

 

XVIII - estabelecer interlocução com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e os órgãos de fomento com vista à expansão e consolidação da Pós-Graduação
Stricto Sensu da Unilab.

 

Art. 9º Compete ao(à) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação:
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I - executar as deliberações dos órgãos colegiados superiores,  Conselho Universitário
(Consuni), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e Conselho Administra�vo (Conad),  da
Unilab, rela�va a pós-graduação, pesquisa e inovação tecnológica;

 

II - presidir a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), órgão colegiado ligado ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe);

 

III - indicar, quando solicitados pelos órgãos de fomento, por Fundação de Amparo à
Pesquisa ou pela Reitoria da Unilab, nomes de pesquisadores para representação ins�tucional em
Câmaras, Conselhos, Núcleos ou demais órgãos colegiados no âmbito da pesquisa, pós-graduação e
inovação tecnológica internos e externos à ins�tuição;

 

IV - executar a polí�ca definida pelos órgãos colegiados superiores rela�va a pós-
graduação, pesquisa e inovação tecnológica;

 

V - implementar e coordenar planos de concessão de bolsas aos docentes da universidade
e a outros profissionais universitários, se houver;

 

VI - promover a integração das a�vidades dos diversos órgãos na área de pesquisa, pós-
graduação e inovação tecnológica;

 

VII - implementar os planos de formação e aperfeiçoamento do corpo docente e de outros
profissionais universitários de nível superior;

 

VIII - coordenar a execução de trabalhos que visem ao desenvolvimento das a�vidades da
pós-graduação, pesquisa e inovação tecnológica;

 

IX - propor normas para a elaboração e a execução dos Programas e Cursos de Pós-
Graduação, sob o ponto de vista didá�co, administra�vo e disciplinar, podendo, para isso, lançar editais,
normas internas e outros atos, conforme aprovado pelos órgãos colegiados superiores;

 

X - supervisionar e coordenar os recursos humanos lotados na PROPPG, assim oportunizar
treinamento e capacitação;

 

XI - representar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ou fazê-la representar em
eventos ligados às a�vidades de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, no âmbito da Unilab ou
fora dela, seja em nível nacional ou internacional;

 

XII - elaborar anualmente o Plano de Gestão da Pró-Reitoria e submetê- lo aos colegiados
superiores para apreciação e/ou aprovação;

 

XIII - apresentar relatórios de a�vidades da Pró-Reitoria, quando solicitado por órgãos
superiores;
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XIV - encaminhar aos órgãos de fomento informações rela�vas aos programas de pós-
graduação;

 

XV - realizar os procedimentos de revalidação ou de reconhecimento de diplomas de pós-
graduação, conforme legislação vigente;

 

XVI - delegar aos Coordenadores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica
atribuições relacionadas, respec�vamente, à pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica;

 

XVII - propor e acompanhar a execução das ações de pesquisa, pós-graduação e inovação
tecnológica, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) e Plano Nacional de Educação
(PNE);

 

XVIII - desenvolver esforços visando à elaboração de projetos individuais, departamentais e
interdepartamentais, com o obje�vo de captar recursos para financiamento de itens de custeio e de
capital, necessários ao desenvolvimento das a�vidades de pesquisa, dissertações e teses;

 

XIX - executar os recursos des�nados à PROPPG em suas rubricas específicas;

 

XX - nomear comissões para emi�r parecer sobre assuntos de competência da Pró-
Reitoria;

 

XXI - solicitar junto à Reitoria, se achar necessário, delegação de competência
administra�va para atos de interesse ins�tucional da PROPPG  para a melhoria dos trâmites processuais;

 

XXII - determinar fluxo processuais para o melhor desenvolvimento de a�vidades de
pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, respeitando as normas da Unilab;

 

XXIII - indicar à Reitoria nomes para a coordenação das a�vidades dos núcleos e centros
cons�tuintes da PROPPG;

 

XXIV - elaborar o planejamento orçamentário anual da PROPPG;

 

XXV - gerenciar os recursos financeiros internos e externos inerentes à pesquisa, à pós-
graduação e à inovação tecnológica no âmbito da PROPPG; e 

 

XXVI - desempenhar outras atribuições não-específicas neste Regimento, mas inerente ao
cargo, de acordo com a legislação vigente.

 

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
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Seção I

Da Coordenação de Pesquisa

 

Art. 10. A Coordenação de Pesquisa é uma unidade vinculada e subordinada diretamente à
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e tem um(a) Coordenador(a) nomeado(a) pelo(a) Reitor(a).

 

Art. 11. A Coordenação de Pesquisa tem como finalidade:

 

I - coordenar a implementação e gestão das polí�cas e a�vidades de pesquisa da Unilab;

 

II - auxiliar na implantação, execução, gerenciamento e acompanhamento de programas de
fomento externo de bolsas de iniciação cien�fica, desde a confecção de editais, processo sele�vo e
avalia�vo das bolsas, envio de relatório de a�vidades, até a publicação dos resultados em eventos
cien�ficos;

 

III - desenvolver e fomentar pesquisas sobre as diversas áreas de conhecimento;

 

IV - contribuir para a elaboração de polí�cas de auxílio e gestão estratégica;

 

V - incrementar a qualidade das prá�cas de uso da sua própria estrutura;

 

VI - disponibilizar dados coletados para efeito de pesquisa e produção acadêmica;

 

VII - contribuir na organização e execução de seminários, mostras, congressos e outros
eventos cien�ficos de forma a divulgar para a sociedade os resultados de pesquisas desenvolvidas na
Unilab;

 

VIII - incen�var a celebração de convênios entre outras en�dades visando direta e
especificamente ao apoio à pesquisa e ao seu desenvolvimento na Unilab, por meio de projetos
ins�tucionais;

 

IX - acompanhar os grupos de pesquisa da Ins�tuição no Diretório dos Grupos de Pesquisa
(DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq), assim como promover
o credenciamento dos pesquisadores na Unilab;

 

X - desenvolver estratégias para o cadastramento, acompanhamento e execução dos
projetos de pesquisa de Fluxo Con�nuo, bem como os de Iniciação Cien�fica e Tecnológica;

 

XI - desenvolver plano de ação para criação ou modificação de documentos internos e
externos necessários para a pesquisa no âmbito da Unilab; e
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XII - desenvolver estratégias para incen�vo da produção cien�fica dentro da ins�tuição,
promovendo a interação entre pesquisa, ensino e extensão na Unilab.

 

Art. 12. Compete ao(à) Coordenador(a) de Pesquisa:

 

I - representar a Coordenação de Pesquisa (CPQ) ou fazê-la representar em eventos ligados
às a�vidades de pesquisa, no âmbito da Unilab, ou fora dela, seja em nível nacional ou internacional, ou
quando solicitado pelo(a) Pró-Reitor(a);

 

II - ser o(a) coordenador(a) ins�tucional de programas de iniciação cien�fica e tecnológica
do CNPq;

 

III - produzir relatórios, pareceres, programas, projetos e normas regulamentatórias no
âmbito da pesquisa na Unilab, quando solicitados pelo(a) Pró-Reitor(a);

 

IV - elaborar os relatórios ins�tucionais de bolsas de Iniciação Cien�fica e Tecnológica para
o envio aos órgãos de fomento, para a prestação de contas e solicitação de bolsas, bem como também
para a própria Unilab;

 

V - subs�tuir o(a) Pró-Reitor(a) quando designado(a);

 

VI - auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na execução dos recursos financeiros direcionados
especificamente à Pesquisa recebidos pela PROPPG;

 

VII - promover o credenciamento dos pesquisadores na Unilab, quando solicitado(a) pelo
Pró-Reitor(a);

 

VIII - acompanhar os bolsistas e voluntários nos projetos de pesquisa, seja Fluxo Con�nuo
ou Iniciação Cien�fica e Tecnológica, cadastrados na PROPPG;

 

IX - ins�tuir comissões de apoio a pesquisa por tempo determinado;

 

X - analisar e encaminhar para os órgãos competentes demandas rela�vas à elaboração de
regimentos, resoluções e portarias das Comissões, Comitês, Núcleo ligados à Coordenação de Pesquisa;

 

XI - presidir e acompanhar as a�vidades da Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC), da
Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP) e do Comitê Externo Avaliador, assim como de
outros órgãos colegiados, conforme deliberação superior;

 

XII - cadastrar e acompanhar a Unilab e seus pesquisadores no Sistema Nacional de Gestão
de Patrimônio Gené�co (SisGen);
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XIII - desenvolver estratégias para incen�vo da produção cien�fica dentro da ins�tuição,
promovendo a interação entre pesquisa, ensino e extensão na Unilab; e

 

XIV - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo, de acordo com a legislação
vigente.

 

Art. 13. A Coordenação de Pesquisa é composta pela Seção de Acompanhamento de
Projetos e Bolsas de Iniciação Cien�fica (SEAP).

 

Art. 14. A SEAP é vinculada e subordinada diretamente à Coordenação de Pesquisa e tem
um(a) Chefe de Seção de Acompanhamento de Projetos e Bolsas IC indicado pelo(a) Pró- Reitor(a);

 

Art. 15. A SEAP tem como finalidade ser responsável pelos projetos de pesquisa de
Iniciação Cien�fica e demais informações no âmbito da Unilab.

 

Art. 16. Compete ao(à) Chefe da SEAP:

 

I - prestar informações e manter o cadastro de projetos de pesquisa de Iniciação Cien�fica;

 

II - manter cadastro dos bolsistas e fornecimento de declarações bem como prestar
informações gerais ligadas à Iniciação Cien�fica;

 

III - auxiliar na elaboração e divulgação de Editais de Iniciação Cien�fica;

 

IV - gerenciar e prestar informações aos professores/pesquisadores;

 

V - prestar toda a assistência necessária aos bolsistas de Iniciação Cien�fica do Programa
Ins�tucional de Iniciação Cien�fica - PIBIC/CNPq e de outras agências de fomento vinculados à PROPPG;

 

VI - orientar a preparação, execução e distribuição das publicações vinculadas à Iniciação
Cien�fica; e

 

VIII - publicar os dados sobre projetos e bolsistas de pesquisa no site da PROPPG.

 

Seção II

Da Coordenação de Pós-graduação

 

Art. 17. A Coordenação de Pós-Graduação (CPG) é uma unidade vinculada e subordinada
diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e tem um(a) Coordenador(a) nomeado(a)
pelo(a) Reitor(a).
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Art. 18. As ações da Coordenação de Pós-Graduação (CPG) se concentram principalmente
em duas modalidades, a saber: lato sensu e stricto sensu.

 

Art. 19. A Coordenação de Pós-Graduação (CPG) da Unilab tem a função de:

 

I - subsidiar as a�vidades de planejamento e implementação de cursos de pós-graduação
lato sensu e stricto sensu;

 

II - acompanhar os processos de avaliação e regulação dos cursos de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu e a regulamentação de a�vidades de ensino e pesquisa na pós-graduação; e

 

III - subsidiar a oferta de formação acadêmica de referência por meio do desenvolvimento
da pesquisa cien�fica, tecnológica e de inovação com atuação nas diversas áreas do conhecimento e com
embasamento nos seguintes princípios: inserção social, integração com a graduação,
interdisciplinaridade, cooperação solidária, interiorização e internacionalização.

 

Art. 20. A Coordenação de Pós-Graduação tem como finalidade:

 

I - subsidiar a PROPPG e as Coordenações dos cursos de pós-graduação na elaboração de
documentos norma�vos e procedimentos per�nentes ao funcionamento da pós-Graduação da Unilab;

 

II - acompanhar e orientar as Unidades Acadêmicas no desenvolvimento de novas
propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu com vistas à expansão da pós-graduação
da Unilab em áreas estratégicas e em consonância com a missão ins�tucional;

 

III - auxiliar as Coordenações dos programas de pós-graduação stricto sensu no
preenchimento dos documentos necessários para acompanhamento dos órgãos governamentais e de
fomento;

 

IV - desenvolver formações con�nuadas com os Coordenadores dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu e equipe técnica, podendo também envolver estudantes, para o aprimoramento
das estratégias de consolidação dos cursos no âmbito nacional e internacional;

 

V - acompanhar e orientar os programas de pós-graduação stricto sensu em relação aos
procedimentos de planejamento pedagógico dos cursos e critérios de avaliação da CAPES;

 

VI - assessorar e dar suporte na execução das ações de expansão dos programas e
desenvolvimento dos cursos de pós-graduação da Unilab;

 

VII - subsidiar a decisão da Superintendência de Gestão de Pessoas quanto à concessão de
incen�vo à qualificação, mediante análise documental e emissão de Parecer técnico, em consonância ao
disposto na legislação vigente;
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VIII - acompanhar a elaboração de relatórios e a atualização das informações e
documentos per�nentes à regulação e avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu junto à CAPES
e ao Ministério da Educação (MEC);

 

IX - acompanhar a atualização das informações cadastrais dos cursos lato sensu, junto ao
Ministério da Educação (MEC);

 

X - avaliar e aprovar os relatórios finais de curso elaborados pelas coordenações de pós-
graduação lato sensu da Unilab;

 

XI - analisar e homologar os processos de emissão de cer�ficado e diploma de cursos lato
sensu e stricto sensu, respec�vamente, da Unilab; 

 

XII - verificar a documentação exigida para o reconhecimento de diplomas expedidos por
ins�tuições estrangeiras de ensino superior, correspondentes a cursos avaliados, autorizados e
reconhecidos, no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), na mesma área de
conhecimento, em nível equivalente aos cursos ministrados pela Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; e

 

XIII - analisar a documentação exigida para a homologação de solicitação de estágio pós-
doutoral de acordo com a norma�zação vigente no âmbito da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

 

Art. 21. Compete ao(à) Coordenador(a) de Pós-Graduação:

 

I - representar a Coordenação de Pós-Graduação (CPG) ou fazê-la representar em eventos
ligados às a�vidades de pós-graduação, no âmbito da Unilab, ou fora dela, seja em nível nacional ou
internacional, ou quando solicitado pelo(a) Pró-Reitor(a);

 

II - planejar e traçar as diretrizes necessárias para consecução dos obje�vos e as metas
es�puladas para a pós-graduação da Unilab;

 

III - elaborar relatórios, pareceres, programas e projetos pertencentes à a�vidade da pós-
graduação;

 

IV - proceder a análise técnica e emi�r parecer em relação a propostas de criação de novos
cursos lato sensu e stricto sensu e solicitar a aprovação nos órgãos competentes, quando se fizer
necessário;

 

V - orientar as coordenações dos cursos de pós-graduação e seus colegiados na condução,
acompanhamento e desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da pós-graduação;

 

VI - assessorar e supervisionar as ações e procedimentos dos cursos de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu, presenciais e a distância;
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VII - emi�r parecer técnico sobre a validade dos �tulos adquiridos pelos Servidores
Técnico-Administra�vos em Educação provenientes da conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu
e stricto sensu, em consonância com as normas vigentes;

 

VIII - analisar documentação e homologar despachos autorizando a emissão de cer�ficados
dos discentes que concluírem cursos de pós-graduação lato sensu, bem como a emissão de diplomas dos
alunos(as) concluintes dos cursos de pós-graduação stricto sensu;

 

IX - realizar análise técnica e emi�r parecer referente a solicitações de reformulação ou
ex�nção de cursos ou suspensão da oferta de vagas e encaminhar para apreciação dos órgãos
competentes;

 

X - analisar relatórios finais dos cursos lato sensu e encaminhar para apreciação dos órgãos
competentes;

 

XI - elaborar Relatório de Gestão anualmente e submetê-lo à apreciação da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG);

 

XII - auxiliar os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação na criação, elaboração e
acompanhamento de polí�cas ins�tucionais da Unilab voltadas para os egressos dos cursos de Pós-
Graduação;

 

XIII - analisar o preenchimento dos relatórios elaborados pelos programas de pós-
graduação e sugerir adequações ou a homologação da PROPPG;

 

XIV - ser representante ins�tucional nas plataformas dos órgãos de fomento ou Fundações
de Amparo à pesquisa, quando designado(a) pelo Pró-Reitor(a);

 

XV - es�mular a proposição e execução de convênios celebrados entre outras en�dades
visando direta e especificamente o apoio à Pós-Graduação e ao seu desenvolvimento na Unilab, por meio
de projetos de ins�tucionais;

 

XVI - auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na execução dos recursos financeiros recebidos pela
PROPPG;

 

XVII - ins�tuir as comissões de apoio à Pós-Graduação por tempo determinado;

 

XVIII - o�mizar o mapeamento, a atualização e a análise das informações da Pós-
Graduação, em âmbito ins�tucional;

 

XIX - conferir, analisar e tramitar todos os processos cujas pautas estejam relacionadas às
a�vidades desenvolvidas no âmbito de competência da Coordenação de Pós-Graduação;
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XX - realizar os procedimentos de revalidação ou de reconhecimento de diplomas de pós-
graduação, conforme a legislação vigente, quando designado pelo(a) Pró-Reitor(a); e

 

XXI - desempenhar outras atribuições não especificadas nesta norma, mas inerente ao
cargo, de acordo com a legislação vigente.

 

Seção III

Da Coordenação de Inovação Tecnológica

 

Art. 22. A Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) é uma unidade vinculada e
subordinada diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e tem um(a) Coordenador(a)
nomeado(a) pelo Reitor(a).

 

Art. 23. A Coordenação de Inovação Tecnológica tem como finalidade:

 

I - coordenar a implementação e gestão das polí�cas e a�vidades de inovação tecnológica
da Unilab;

 

II - ampliar e facilitar o acesso dos órgãos públicos, ins�tutos, fundações, empresas e
demais organizações da sociedade às a�vidades que a Unilab realiza, ou pode realizar, em termos de
serviços, pesquisas e capacitação;

 

III - auxiliar na implantação, execução, gerenciamento e acompanhamento de programas
de iniciação à inovação e ao empreendedorismo;

 

IV - desenvolver a criação de programas ins�tucionais de formação de empresas de base
tecnológica na Unilab;

 

V - incen�var a criação de empresas juniores, no âmbito da Unilab;

 

VI - gerir as polí�cas de Empreendedorismo e Incubação da Unilab;

 

VII - desenvolver plano estratégico de expansão de ações relacionadas à inovação
tecnológica na Unilab;

 

VIII - desenvolver ações que incen�vem a prá�ca de pesquisas inovadoras sobre as
diversas áreas de conhecimento;

 

IX - contribuir para a elaboração de polí�ca ins�tucional de inovação tecnológica na
Unilab;
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X - disponibilizar dados coletados para efeito de inovação tecnológica e produção
acadêmica;

 

XI - fortalecer as a�vidades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Unilab, aprimorando
as relações com a sociedade, através da ar�culação mais efe�va entre as ins�tuições de ciência e
tecnologia regional, nacional e internacional;

 

XII - contribuir na organização e execução de seminários, mostras, congressos e outros
eventos cien�ficos de forma a divulgar para a sociedade os resultados de pesquisas inovadoras
desenvolvidas na Unilab;

 

XIII - incen�var a celebração de convênios entre a Unilab e outras en�dades visando direta
e especificamente ao apoio à inovação tecnológica e ao seu desenvolvimento em âmbito ins�tucional;

 

XIV - desenvolver estratégias para incen�vo da produção cien�fica e tecnológica,
promovendo a interação entre pesquisa, ensino e extensão na Unilab;

 

XV - elaborar ações, programas e projetos acerca da inovação tecnológica no âmbito da
Unilab; e

 

XVI - propor norma�vas voltadas para a regulamentação da inovação tecnológica no
âmbito da Unilab.

 

Art. 24. Compete ao(à) Coordenador(a) de Inovação Tecnológica (CIT):

 

I - apoiar os pesquisadores da Unilab na elaboração de projetos e/ou programas de
inovação e empreendedorismo, junto às ins�tuições parceiras;

 

II - representar pesquisadores da Unilab junto às ins�tuições parceiras em assuntos
relacionados à tramitação de projetos e programas de inovação e empreendedorismo;

 

III - assessorar na elaboração dos termos de cooperação que envolvam aplicação dos
recursos em projetos e programas ins�tucionais de inovação e empreendedorismo;

 

IV - atuar de forma ar�culada com as empresas Juniores e outros órgãos da Unilab;

 

V - incen�var a divulgação dos resultados dos projetos e/ou programas de inovação e
empreendedorismo desenvolvidos na UNILAB, por meio de seminários, mostras, congressos e outros
eventos cien�ficos;

 

VI - avaliar e aprimorar a gestão dos projetos de inovação e empreendedorismo acordados
e desenvolvidos no âmbito da CIT;
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VII - gerir a Propriedade Intelectual no âmbito da Unilab;

 

VIII - zelar pela manutenção da polí�ca ins�tucional de es�mulo à proteção das criações,
licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

 

IX - realizar o acompanhamento das a�vidades de inovação e empreendedorismo
coordenadas pela CIT, de forma a avaliar os resultados ob�dos e aperfeiçoar os métodos de gestão
adotados;

 

X - avaliar os resultados decorrentes de a�vidades e projetos de pesquisa para o
atendimento das leis vigentes  de empreendedorismo e inovação;

 

XI - avaliar a solicitação de inventor independente que comprove depósito de pedido de
patente quanto ao possível desenvolvimento, incubação, u�lização, industrialização e inserção no
mercado da criação;

 

XII - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na
ins�tuição;

 

XIII - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na ins�tuição,
passíveis de proteção intelectual;

 

XIV - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos �tulos de
propriedade intelectual da ins�tuição;

 

XV - gerir as polí�cas de Empreendedorismo e Incubação da Unilab;

 

XVI - representar a Unilab em eventos ligados às a�vidades de inovação tecnológica no
Brasil e/ou no exterior;

 

XVII - elaborar relatórios para a gestão superior ou o(a) Pró-Reitor(a), quando solicitado,
acerca das a�vidades e resultados ob�dos pela CIT;

 

XVIII - elaborar parecer sobre assuntos rela�vos à inovação tecnológica no âmbito da
Unilab, quando solicitado; e

 

XIX - presidir, quando solicitado(a), as Comissões, Comitês e Núcleos que envolvam
Inovação Tecnológica e prá�cas empreendedoras existentes na PROPPG, acompanhando as suas
a�vidades.

 

Art. 25. A Divisão de Empreendedorismo e Incubação de Empresas é vinculada e
subordinada diretamente à Coordenação de Inovação Tecnológica e tem um(a) gerente indicado(a)
pelo(a) Pró-Reitor(a) e nomeado(a) pelo(a) Reitor(a).
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Art. 26. A Divisão de Empreendedorismo e Incubação de empresas tem como finalidade:

 

I - atuar na formação da cultura empreendedora na Unilab, incen�vando o protagonismo
de discentes, docentes e técnicos nas diversas prá�cas da educação empreendedora;

 

II - incen�var o desenvolvimento de projetos e/ou programas de Educação
Empreendedora, visando tornar o empreendedorismo um conteúdo transversal nas a�vidades de ensino,
pesquisa e extensão na Unilab;

 

III - incen�var a criação de empresas juniores no âmbito da Unilab;

 

IV - gerir as polí�cas des�nadas a criação de Incubadoras no âmbito da Unilab;

 

V - atuar, em conjunto com as Incubadoras, no âmbito da Unilab, na criação dos
regulamentos de seleção de propostas de incubação e dar suporte à criação e acompanhamento dos seus
processos de incubação;

 

VI - auxiliar a gestão superior na regulamentação e consolidação de Parques Tecnológicos;

 

VII - orientar e organizar ações para exposição de projetos a inves�dores e em eventos com
rodadas de negócio; e

 

VIII - incen�var  a celebração de convênios, acordos e parcerias entre incubadoras da
Unilab e/ou vinculadas a esta e órgãos governamentais, empresas públicas, privadas e de economia
mista, fundações de apoio e outras organizações.

 

Art. 27. Compete ao(à) Chefe da Divisão de Empreendedorismo e Incubação de Empresas:

 

I - contribuir com a formação da cultura empreendedora no ambiente acadêmico, por
meio de prá�cas da educação empreendedora;

 

II - incen�var o desenvolvimento de ações na universidade que potencializem o
protagonismo estudan�l e o fortalecimento do ecossistema empreendedor;

 

III - desenvolver programas de Educação Empreendedora, visando tornar o
empreendedorismo um conteúdo transversal nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão na Unilab;

 

IV - auxiliar a criação de empresas juniores no âmbito da Unilab;

 

V - gerir a polí�ca de criação de Incubadoras no âmbito da Unilab;
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VI - auxiliar a gestão superior na regulamentação e nas ar�culações para criação de
Parques Tecnológicos e/ou Pólos Tecnológicos;

 

VII - orientar a organização de ações da Divisão para apresentação de projetos a
inves�dores e em rodadas de negócio; e

 

VIII - ar�cular a colaboração entre incubadoras e empresas criadas no âmbito da
Universidade com entes externos, tais como órgãos governamentais, incubadoras, empresas e fundações
de apoio.

 

Seção IV

Das Comissões, Câmaras, Núcleos e Órgãos Suplementares

 

Art. 28. A Câmara de Pesquisa e Pós-graduação é uma das três câmaras acadêmicas do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e é presidida pelo(a) Pró-reitor (a) de Pesquisa e Pós-graduação, com
apoio administra�vo da PROPPG, e integrada por conselheiros do Consepe.

 

Art. 29.  Compete à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação:

 

I - avaliar e emi�r parecer técnico sobre as propostas de criação de cursos e programas de
pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), de aperfeiçoamento e de residência médica e
mul�profissional;

 

II - propor diretrizes do ensino de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e de
pesquisa;

 

III - propor instrumentos de avaliação de desempenho e monitoração dos cursos e
programas de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e mul�profissional, visando à
melhoria e manutenção da qualidade e rigor técnico-cien�fico;

 

IV - estabelecer as condições para criação e atribuição de a�vidades acadêmicas
curriculares, fixar número de vagas, aprovar o currículo, o projeto de funcionamento e o regulamento dos
cursos de Pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e mul�profissional, e determinar a
localização dos Colegiados de Curso, observado o disposto no Estatuto;

 

V - manifestar-se sobre a criação, desmembramento, fusão, ex�nção, mudança de turno e,
alteração da oferta de vagas no âmbito dos cursos de pós-graduação, de aperfeiçoamento e de residência
médica e mul�profissional;

 

VI - manifestar-se sobre o regime escolar e o calendário acadêmico da pós-graduação;

 

VII - avaliar e emi�r parecer técnico sobre planos experimentais de ensino e de verificação
de rendimento dos cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e mul�profissional,
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encaminhando-os para serem aprovados pelo Consepe;

 

VIII - avaliar e emi�r parecer técnico sobre os projetos e as matérias per�nentes aos cursos
de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e mul�profissional, encaminhando-os para serem
aprovados pelo Consepe;

 

IX - manifestar-se sobre os processos sele�vos e de oferta de vagas para os cursos de pós-
graduação, de aperfeiçoamento e de residência médica e mul�profissional;

 

X - analisar e emi�r parecer sobre ajustes, acordos e convênios acadêmicos e/ou
financeiros, para suporte, cooperação ou desenvolvimento de projetos ins�tucionais de pesquisa e
inovação tecnológica, dos cursos e programas de pós-graduação, de aperfeiçoamento e de residência
médica e mul�profissional;

 

XI - analisar e sugerir modificações, quando necessário, sobre os documentos que
regulamentam as a�vidades de pesquisa, inovação tecnológica e ensino de pós-graduação, de
aperfeiçoamento e de residência médica e mul�profissional;

 

XII - avaliar o Programa Ins�tucional de Iniciação Cien�fica dentro das diretrizes definidas
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

 

XIII - homologar o parecer de reconhecimento de diplomas de pós-graduação;

 

XIV - analisar propostas de projetos de pesquisa ins�tucionais e convênio para projetos de
pesquisa e inovação tecnológica, no âmbito de sua competência;

 

XV - analisar e cer�ficar o enquadramento de projetos na categoria de Projetos de
Pesquisa e Desenvolvimento Ins�tucional (PPD);

 

XVI - analisar, sugerir e aprovar normas e critérios para uso dos laboratórios de pesquisa,
no âmbito de sua competência;

 

XVII - deliberar sobre os recursos interpostos contra decisões no âmbito de sua
competência;

 

XVIII - analisar e emi�r parecer sobre as propostas de periódicos a serem editados pelos
cursos e programas de pós-graduação, no âmbito de sua competência;

 

XIX - analisar e emi�r parecer técnico sobre os relatórios anuais e finais das a�vidades de
pós-graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e de residência médica e mul�profissional, elaborados
pelas Coordenações dos Cursos;

 

XX - assessorar a Reitoria e as Unidades Acadêmicas em assuntos per�nentes à pesquisa,
inovação tecnológica e pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e mul�profissional, quando
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solicitada;

 

XXI - assessorar o Consepe e o Consuni em temas referentes à pesquisa e ao ensino de
pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e mul�profissional, quando solicitada; e

 

XXII - apreciar recursos, em matéria de pesquisa e pós-graduação, interpostos contra
decisões dos Conselhos de Unidades Acadêmicas.

 

Art. 30. A Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP) é uma unidade vinculada
e subordinada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 31. A Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP) tem como finalidade
propor medidas que ins�tucionalizam o registro e avaliação de projetos e relatórios de pesquisa na
Unilab.

 

Art. 32. As competências da Comissão de Avaliação de Projeto de Pesquisa (CAPP) estão
descritas em Regimento próprio, elaborado pela comissão e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (Consepe).

 

Art. 33. A Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC) é uma unidade vinculada e
subordinada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 34. A Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC) tem por finalidade elaborar o
programa ins�tucional de apoio e es�mulo ao desenvolvimento de a�vidades de iniciação à pesquisa
cien�fica, dando oportunidades aos alunos de graduação, durante sua formação, no desenvolvimento de
a�vidades de inves�gação como forma de ampliar e consolidar aprendizagens, atendendo aos
procedimentos já estabelecidos pelas agências de fomento.

 

Art. 35. As competências da Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC) são definidas em
Regimento próprio, elaborado pela comissão e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Consepe).

 

Art. 36. O Comitê de É�ca em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) da Unilab é órgão
colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, de caráter consul�vo, delibera�vo e
educa�vo, subordinado à Comissão Nacional de É�ca em Pesquisa e vinculado administra�vamente à
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 37. O Comitê de É�ca em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP), da Unilab, tem
como finalidade defender os interesses dos par�cipantes da pesquisa em sua integridade e dignidade,
contribuindo no desenvolvimento cien�fico dentro de padrões é�cos, emi�ndo pareceres
consubstanciados sobre os aspectos é�cos das a�vidades inves�ga�vas que envolvem seres humanos,
prevendo o impacto de tais a�vidades sobre o bem-estar geral e os direitos fundamentais de indivíduos e
populações.
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Art. 38. As competências do Comitê de É�ca em Pesquisa envolvendo Seres Humanos
(CEP) são definidas em Regimento próprio, elaborado, em consonância com as norma�vas nacionais e
internacionais sobre é�ca em pesquisa, aprovado pelo comitê e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Consepe).

 

Art. 39. A Comissão de É�ca em Experimentação Animal (CEEA), da Unilab, é órgão
colegiado interdisciplinar e independente, de caráter consul�vo, delibera�vo e educa�vo, subordinado ao
Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal e vinculado administra�vamente à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 40. As competências da Comissão de É�ca em Experimentação Animal (CEEA) da
Unilab são definidas em Regimento próprio elaborado, em consonância com o disposto nas norma�vas
nacionais e internacionais sobre é�ca em experimentação animal, aprovado pela comissão e pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

 

Art. 41. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é um órgão colegiado subordinado à
Coordenação de Inovação Tecnológica e vinculado administra�vamente à PROPPG, tendo sua direção
realizada por um(a) coordenador(a) indicado(a) pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação e
nomeado(a) pelo(a) Reitor(a).

 

Art. 42. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) tem por finalidade coordenar as a�vidades
de proteção dos direitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da Unilab,
gerada pelos membros do corpo docente, discente, técnico-administra�vo, estagiários, bolsistas e
voluntários.

 

Art. 43. As competências do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) são definidas em
Regimento próprio, elaborado pelo núcleo e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Consepe).

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 44. As propostas de alteração ou modificação da presente norma, no todo ou em
parte, deverão ser solicitadas pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação ou pela maioria absoluta
dos servidores em exercício e lotados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).

 

Art. 45. Todas as propostas de alteração ou modificação da presente norma, no todo ou
em parte, deverão ser aprovadas em reunião com a presença da maioria absoluta dos servidores em
exercício na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação (PROPPG).

 

Parágrafo único. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos dos membros
presentes na reunião.

 

Art. 46. O(A) Pró-Reitor(a) e os(as) Coordenadores(as) serão responsáveis pela elaboração
e apresentação de documentos de planejamento, acompanhamento e avaliação das a�vidades realizadas
em cada exercício.
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§ 1° As Coordenações e Setores farão, obrigatoriamente, o Plano de Trabalho da Unidade a
ser executado no decorrer do ano e avaliado ao final do exercício.

 

§ 2° As Coordenações e Setores apresentarão ao final de cada ano o Relatório de
A�vidades executadas.

 

Art. 47. Os casos omissos serão avaliados e deliberados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PROPPG) e, em úl�ma instância, pelos Conselhos Superiores da Unilab.

 

  

Referência: Processo nº 23282.009691/2021-26 SEI nº 0382892
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 52, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  
Aprova a prorrogação da vigência do Plano
de Desenvolvimento Ins�tucional - PDI
2016 a 2021.

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando:

 

1) que a nova previsão para finalização do PDI, para 2022 a 2026, é para meados de julho
de 2022;

 

2) que a vigência do PDI pelas Ins�tuições Federais de Ensino Superior (IFES) não é
opcional, é OBRIGATÓRIA e imposta pelo Ministério da Educação (MEC) através do Decreto n. 5.773, de 9
de maio de 2006;

 

3) que a IFES que não possui seu PDI aprovado e vigente é impactada fortemente,
podendo sofrer, desde sanções que restrinjam o repasse de recursos orçamentários e até mesmo o
descredenciamento da Ins�tuição, em função do não atendimento à legislação per�nente; e

 

4) o processo nº 23282.407432/2020-86,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Prorrogar por 1 (um) ano - ou até que o próximo plano seja aprovado no Conselho
Universitário - a vigência do PDI atual, cujo período refere-se ao intervalo de 2016 a 2021. 

 

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

Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0382977 e
o código CRC 1F5CB354.

 

Referência: Processo nº 23282.407432/2020-86 SEI nº 0382977

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 53, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Aprova a autorização de apoio da Fundação
de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e
Fomento a Pesquisas (Fundação ASTEF) à
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), junto
ao Ministério da Educação (MEC).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando o processo nº 23282.007304/2021-17,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a autorização de apoio da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e
Fomento a Pesquisas (Fundação ASTEF) à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab), junto ao Ministério da Educação (MEC).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

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 0382994 e
o código CRC C837AAE9.

 

Referência: Processo nº 23282.007304/2021-17 SEI nº 0382994

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 54, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução nº
33/2019, de 10 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre a regulamentação para
funcionamento do Restaurante
Universitário da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando o processo nº 23282.405813/2020-21,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Reeditar, com alterações, a Resolução nº 33/2019, de 10 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre a regulamentação para funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na forma do anexo, parte integrante desta
Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

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 0383006 e
o código CRC 31608A0F.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 54, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º O presente instrumento regula o funcionamento, a u�lização e o acesso aos
Restaurantes Universitários (RUs) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º  Fica revogada a Resolução nº 33/2019, de 10 de dezembro de 2019.

 

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE

 

Art. 3º Os RUs têm por finalidade: 

 

I - fornecer refeições nutricionalmente equilibradas, seguras do ponto de vista higiênico-
sanitário e adequadas às necessidades nutricionais dos(as) usuários(as);

 

II - atuar como instrumento de polí�ca de permanência estudan�l;

 

III - manter estreita relação com os(as) usuários(as), no sen�do de promover o constante
aprimoramento dos serviços prestados; 

 

IV - colaborar com as a�vidades de pesquisa e extensão relacionadas à área de
alimentação e nutrição; 

 

V - desenvolver ações de promoção e educação nutricional; e

 

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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VI - cons�tuir-se como um espaço de integração da diversidade de expressões culturais
que compõem a Universidade.

 

CAPÍTULO III

DAS UNIDADES E ADMINISTRAÇÃO

 

Art. 4º As unidades que compõem os RUs da Unilab são: 

 

I - Restaurante Universitário – Campus Auroras – Redenção/CE; 

 

II - Restaurante Universitário – Campus Liberdade – Redenção/CE; 

 

III - Restaurante Universitário – Campus Palmares – Acarape/CE; e

 

IV - Restaurante Universitário – Campus dos Malês – São Francisco do Conde/BA.

 

Art. 5º Os RUs da Unilab Ceará são administrados pela Divisão de Alimentação e Nutrição
da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (DAN/PROPAE) e o RU da Unilab Bahia é
administrado pelo Setor de Alimentação e Nutrição (SEAN/Divisão de Administração).

 

Art. 6º Os canais de comunicação da DAN e SEAN são:

 

I - e-mails e telefones ins�tucionais disponibilizados no site da Unilab;

 

II -  livros “Fale com a Nutricionista”: disponíveis nos guichês de atendimento dos
refeitórios, com a  finalidade de facilitar o registro de ocorrências durante os horários das refeições;

 

III - Sistema Par�cipe: canal de comunicação direta com a comunidade acadêmica para
elogios, crí�cas e sugestões sobre alguns dos serviços prestados na Unilab. Pode ser acessado pelo
endereço h�p://par�cipe.unilab.edu.br/; e

 

IV - pesquisas de sa�sfação: realizada através de formulário eletrônico elaborado pela
equipe de nutrição da Unilab em cooperação com a Divisão de Sistemas de Informação. É disponibilizada
a toda a comunidade acadêmica através do sistema SIG e tem o intuito de qualificar as ações no âmbito
dos RUs e de avaliar a prestação do serviço da empresa fornecedora de alimentação.

 

CAPÍTULO IV  

DO FUNCIONAMENTO

 

http://participe.unilab.edu.br/
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Art. 7º  Os RUs funcionarão de segunda à sexta-feira, oferecendo duas refeições ao dia
(almoço e jantar) e aos sábados, oferecendo apenas almoço. Não haverá funcionamento aos domingos e
feriados.

 

§ 1º Os horários de funcionamento do RU serão:

 

I - almoço: 11h às 13h30min (Ceará), e das 11h30min às 14h (Bahia);

 

II - jantar: 17h30min às 19h30min (Ceará) e das 17h às 19h (Bahia);

 

§ 2º Os horários de funcionamento dos RUs poderão sofrer alterações mediante
entendimento entre os membros da administração e a representação estudan�l, sendo os novos horários
previamente informados através dos meios de comunicação internos.

 

Art. 8º O funcionamento dos RUs obedecerá ao calendário acadêmico durante todo o
período le�vo, funcionando também no período de férias.

 

Art. 9º As refeições serão servidas nos refeitórios sob sistema misto de distribuição, ou
seja, parte é servida pelo comensal e parte por funcionários do RU.

 

§ 1º  Para cada usuário(a) é limitado o uso de um prato/bandeja.

 

§ 2º Ao acessar os refeitórios, os(as) usuários(as) podem se servir, uma única vez, das
saladas (crua e cozida), da guarnição (macarrão, farofa, purê, cuscuz) e dos acompanhamentos (arroz,
feijão, baião de dois). Os pratos proteicos, suco e sobremesa serão servidos pelos(as) funcionários(as) do
RU, conforme a escolha do(a) usuário(a).

  

CAPÍTULO V

DAS CATEGORIAS DE USUÁRIOS

 

Art. 10.  Os RUs têm como público as seguintes categorias de usuários:

 

I - estudantes de Graduação e Pós-Graduação regularmente matriculados na Unilab, na
modalidade presencial ou à distância; 

 

II - servidores(as) Docentes e Técnico(a) Administra�vos(as) em Educação; 

 

III - prestadores(as) de serviço terceirizados(as) na Unilab; e

 

IV - visitantes em caráter acadêmico/cultural, devidamente iden�ficados(as).
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§ 1º Consideram-se visitantes em a�vidade acadêmico/cultural aqueles(as) par�cipantes
de a�vidades organizadas pela ins�tuição.

 

§ 2º O atendimento à demanda de refeições (almoço e/ou jantar) para os par�cipantes de
eventos (visitantes) ficará condicionado à capacidade de atendimento dos RUs.

 

Art. 11. O atendimento a par�cipantes de eventos realizados na ins�tuição deverá ser
solicitado à administração dos RUs através de processo SEI, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis, acompanhado de dados pessoais do responsável pelo evento, bem como a previsão do número de
refeições, iden�ficação dos visitantes, horário e refeitórios que serão u�lizados.

 

Art. 12. Os casos omissos serão encaminhados e analisados pela Propae/DIAMCM.

 

CAPÍTULO VI

DOS VALORES 

 

Art. 13. Os valores das refeições pra�cados nos RUs, conforme as categorias de
usuários(as), são:

 

I - estudante da Unilab: R$ 1,10 (refeição parcialmente subsidiada);

 

II - servidor(a) (docente e técnico-administra�vo em educação): valor completo
estabelecido no contrato de serviço (refeição não subsidiada);

 

III - funcionário(a) terceirizado(a): valor completo estabelecido no contrato de serviço
(refeição não subsidiada); e

 

IV - visitante: valor completo estabelecido no contrato de serviço (refeição não subsidiada).

 

Parágrafo único. Como o serviço de fornecimento de refeições é terceirizado, os valores
das refeições serão definidos após licitação, podendo variar conforme refeição (almoço ou jantar) e
refeitório. Os valores poderão ter seu valor reajustado anualmente, os quais serão previamente
informados através dos meios de comunicação internos.

 

CAPÍTULO VII

DO ACESSO

 

Art. 14. A iden�ficação dos(as) usuários(as) é realizada através do Sistema Catraca, que é
unificado com o Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas(Sigaa), sendo obrigatória a
apresentação do cartão do RU para acesso ao serviço.

 

§ 1º O cartão do RU é de uso pessoal e intransferível.
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§ 2º O(a) usuário(a) deve solicitar a primeira via do cartão do RU nos guichês de
atendimento dos refeitórios, mediante apresentação de documento de iden�ficação com foto.

 

§ 3º A primeira via do cartão é gratuita. Em caso de perda ou extravio do documento de
iden�ficação, o(a) usuário(a) deverá fazer a requisição da 2ª via, através do pagamento de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 8,00 (oito reais).

 

§ 4º Em caso de constatação de mau funcionamento do cartão, ocasionando erro de
leitura no Sistema Catraca, o(a) usuário(a) terá direito à 2ª via do cartão gratuitamente, mediante
devolução do cartão com mau funcionamento e apresentação de documento de iden�ficação com foto.

 

Art. 15. Os(as) usuários(as) devem fazer a recarga do cartão do RU para terem acesso ao
serviço. Estas recargas podem ser feitas presencialmente nos guichês de atendimento dos refeitórios.

 

Art. 16. O Sistema Catraca iden�fica os dados do(a) usuário(a) como nome, número de
matrícula ou SIAPE, bem como a categoria de classificação da refeição a ser cobrada do usuário.

 

Art. 17. A entrada nos refeitórios dos RUs respeitará a ordem de chegada dos(as)
usuários(as), exceto no caso de pessoas com acesso prioritário estabelecido em lei (idosos, deficientes,
gestantes e pessoas com crianças de colo).

 

Parágrafo único. Os(as) servidores(as) docentes, técnico-administra�vos em educação e
funcionários(as) terceirizados(as) que es�verem em expediente terão acesso prioritário nas filas dos RUs,
mediante apresentação de carteira funcional ou documento equivalente.

 

CAPÍTULO VIII

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

 

Art. 18. São direitos dos(as) usuários(as): 

 

I - u�lizar os serviços do RU conforme regulamento de funcionamento do serviço;

 

II -  avaliar o serviço de alimentação através  de pesquisas de sa�sfação que devem ser
realizadas periodicamente pela DAN/SEAN; e

 

III - apresentar reclamações e/ou sugestões através dos canais de comunicação da
administração dos RUs. 

 

Art. 19.  São deveres dos usuários: 
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I - zelar pela conservação do patrimônio con�do no RU; 

 

II - zelar pela higiene das dependências do RU, quando delas se u�lizar, bem como
respeitar normas sanitárias vigentes;

 

III - não adentrar nem fazer uso das dependências do RU apresentando sinais de
embriaguez, não fumar e não portar armas de qualquer �po; 

 

IV - respeitar e manter a ordem nos RU convivendo em harmonia com os demais usuários; 

 

V - respeitar os funcionários, sejam efe�vos ou temporários, sejam prestadores de
serviços, que desenvolvem seus serviços no RU; 

 

VI - fazer uso, obrigatoriamente, do cartão do RU para ter acesso ao serviço;

 

VII - não re�rar utensílios do refeitório;

 

VIII - não dividir a refeição;

 

IX - não alimentar animais dentro do refeitório;

 

X - evitar o desperdício de alimentos;

 

XI - submeter-se às normas de composição da refeição padrão do RU, respeitando os itens
que são de quan�dade controlada;

 

XII - respeitar a fila de acesso ao serviço; e

 

XIII - cumprir e fazer cumprir este regulamento.

 

CAPÍTULO IX

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

 

Art. 20. São faltas passíveis de punição: 

 

I - os atos ou ações de desrespeito ou o desacato, �sico ou moral, pra�cados nas
dependências dos RUs, perante autoridades legalmente cons�tuídas e a outros(as) usuários(as) ou
funcionários(as) dos RUs; 
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II - o não cumprimento às resoluções, deliberações ou decisões dos órgãos da
Administração Superior da Universidade e da Administração dos RUs; 

 

III - o uso indevido do cartão do RU, visando repassar subsídios e auxílios concedidos pela
universidade; 

 

IV - causar danos ao patrimônio dos RU; e

 

V - fazer acesso irregular ao serviço, sem u�lização do cartão do RU ou pagamento do valor
estabelecido.

 

Art. 21. São medidas disciplinares: 

 

I - advertência verbal; 

 

II - advertência escrita;

 

III - suspensão de 03 (três) a 15 (quinze) dias do direito de u�lização do serviço de
alimentação;

 

IV - proibição defini�va de entrar nas dependências dos RUs para u�lizar-se dos seus
serviços; e

 

V - desligamento.

 

§ 1º A administração dos RUs formalizará as ocorrências com a Propae/DIAMCM, que
determinará a conveniência de abertura de processo de medida disciplinar respeitando o fluxo
processual conforme Regimento Interno da Unilab.

 

§ 2º As ocorrências também poderão ser formalizadas por pessoas da comunidade
universitária e/ou externa através da Ouvidoria da Unilab, a qual encaminhará manifestação à
Propae/DIAMCM para averiguação. 

 

§ 3º Serão levados em consideração a gravidade da falta come�da, a reincidência e
antecedentes relacionados ao usuário(a) para início de processo de medida disciplinar pela
Propae/DIAMCM. 

 

§ 4º A concessionária dos serviços dos RUs deverá comunicar à Administração qualquer
irregularidade iden�ficada, solicitando as providências cabíveis. 

 

§ 5º As medidas disciplinares con�das nos incisos I, II e III poderão  ser aplicadas de forma
simultânea.
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CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 22. Os casos omissos, duvidosos ou não previstos neste Regulamento serão apurados
pela Propae/DIAMCM, após consulta ao setor responsável pelos RUs, obedecendo aos trâmites legais e
regulamentares. 

 

Art. 23. Em situações de emergência ou calamidade pública, este Regulamento deve se
adequar aos atos norma�vos vigentes e/ou definidos pela administração superior.

 

Referência: Processo nº 23282.405813/2020-21 SEI nº 0383006
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 55, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  
Aprova e ins�tui a Polí�ca de Inclusão e Acessibilidade na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no
uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de dezembro de 2021, considerando:

 

1) a Cons�tuição Federal, arts. 3º, inciso IV; 5º, caput, incisos XLI e XLII e o 7º, inciso XX, que preconizam a igualdade como
princípio para estabelecer a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de
discriminação, como obje�vo fundamental da República Federa�va do Brasil no tocante à promoção e à proteção dos direitos humanos de
brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, com e sem deficiência, em igualdade de condições;

 

2) a Cons�tuição Federal, arts. 205; 206, inciso I e o 208, inciso V, que asseguram o direito de todos à educação, tendo como
princípio do ensino a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, garan�ndo acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação ar�s�ca, segundo a capacidade de cada um;

 

3) a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

 

4) a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de
comunicação e expressão, além de outros recursos de expressão a ela associados;

 

5) a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, que dispõe sobre a criação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira;

 

6) a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que ins�tui a Polí�ca Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Au�sta e estabelece diretrizes para sua consecução;

 

7) a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que ins�tui a Lei Brasileira de  Inclusão da Pessoa com Deficiência, que preconiza,
dentre outros, a garan�a do acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e
condições com as demais pessoas. Além de assegurar a criação e implementação de projeto pedagógico que ins�tucionalize o atendimento
educacional especializado, assim como os demais serviços para atender às caracterís�cas dos estudantes com deficiência e garan�r o seu
pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia.

 

8) o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e suas alterações, que dispõe sobre a organização da Administração
Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administra�va;

 

9) o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro 2004, que regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 e 10.098, de
19 de dezembro de 2000, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o atendimento prioritário e a acessibilidade de pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida. Em seu ar�go 24 determina que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou
modalidade, públicos e privados, proporcionarão condições de acesso e u�lização de todos os seus ambientes ou compar�mentos para
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações despor�vas,
laboratórios, áreas de lazer e sanitários;

 

10) a Portaria MEC nº 2.678, de 24 de setembro de 2002, que aprova as diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção
e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a língua portuguesa e a
recomendação para o seu uso em todo o território nacional;
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11) o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional
especializado e dá outras providências. Esse decreto prevê, no art. 5º, § 2º, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas ins�tuições
federais de educação superior, com o obje�vo de eliminar barreiras �sicas, de comunicação e de informação que restringem a par�cipação
e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação;

 

12) a Portaria MEC nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a oferta, por Ins�tuições de Educação Superior -
IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial;

 

13) a Norma ABNT NBR 9050/2015, que dispõe sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos;

 

14) a Resolução Complementar Consuni nº 3, de 4 de dezembro de 2020, que aprovou o novo Estatuto da Unilab, trazendo
como um de seus obje�vos o compromisso de atuar em consonância com a Declaração dos Direitos Humanos, A Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos e a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

 

15) a Resolução CONSEPE/UNILAB 8/2019, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre as normas das A�vidades de Extensão
Universitária e estabelece as diretrizes gerais que norteiam as Ações de Extensão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab); e

 

16) o processo 23282.004431/2021-64.

 

RESOLVE:

 

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

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em
17/12/2021, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0383038 e o código CRC 2F069FE2.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 55, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

 

POLÍTICA DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
(UNILAB)

 

CAPÍTULO I

DIRETRIZES GERAIS

 

Art. 1º Esta Resolução propõe a adoção de uma polí�ca inclusiva abrangente e efe�va para a Unilab, pautada pelos princípios
preconizados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, levando em consideração a Legislação em vigor.

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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Art. 2º Para fins de aplicação desta Resolução, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem comprovado o
impedimento de longo prazo de natureza �sica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua par�cipação plena e efe�va na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

 

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS, DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES

 

Art. 3º Os princípios que norteiam o seguinte documento são:

 

I - o respeito pela dignidade inerente à autonomia individual, à privacidade, inclusive à liberdade de fazer as próprias escolhas
e à independência das pessoas;

 

II - a não-discriminação;

 

III - o respeito à diferença e à aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;

 

IV - a igualdade de oportunidades;

 

V - a acessibilidade;

 

VI - a inclusão com equidade; e

 

VII - adoção de uma polí�ca inclusiva abrangente e efe�va para a Unilab, pautada pelos princípios preconizados pela
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

 

Art. 4º Os Obje�vos da implementação da Polí�ca de Acessibilidade são:

 

I - ar�cular, fomentar e consolidar uma polí�ca de acessibilidade e inclusão na Unilab, provendo a adequação frente às
barreiras pedagógicas, arquitetônicas, urbanís�cas, de transporte, de informação e de comunicação, a fim de promover a acessibilidade e a
permanência dos alunos, docentes e técnico-administra�vos com deficiência na comunidade universitária;

 

II - estabelecer polí�cas internas de atendimento aos alunos que compõem o público-alvo da educação especial, obje�vando
atender as atuais exigências da polí�ca nacional de Educação Especial na perspec�va da Educação Inclusiva no ensino superior;

 

III - desenvolver prá�cas de inclusão acadêmica e apoio a processos de formação inicial e con�nuada na área de Educação
Especial, por meio de programas e projetos de extensão, pesquisa e ensino no âmbito da Universidade; e

 

IV - implementar  o Plano de  Acessibilidade com metas e ações ins�tucionais e estruturadas em seis eixos: Acessibilidade e
Inclusão, Infraestrutura, Acessibilidade Pedagógica e Curricular, Acessibilidade Comunicacional e Informacional, Ensino, Pesquisa, Extensão
e Inovação em Acessibilidade e Gestão de Pessoas e Financiamento da Polí�ca de Acessibilidade (anexo II desta Resolução).

 

Art. 5º As diretrizes que embasam o documento se pautam na definição de uma Polí�ca Ins�tucional de Acessibilidade que
cumpre os requisitos legais de acessibilidade, que é um compromisso da Unilab com a jus�ça social, os valores democrá�cos e o
desenvolvimento sustentável. A acessibilidade é entendida na Unilab como um valor ins�tucional que colabora para uma universidade
plural, inclusiva e democrá�ca, que respeita a diversidade humana.

 

Art. 6º As ações desta Resolução se orientarão pelos seis eixos mencionados no art. 4º, inciso IV.

 

CAPÍTULO III

SOBRE OS SEIS EIXOS ESTRUTURADORES

 

Art. 7º Sobre o primeiro eixo que versa sobre Acessibilidade e Inclusão observa-se os termos seguintes:
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I - a polí�ca de inclusão e acessibilidade terá como foco a formulação de um projeto pedagógico ins�tucional, que garanta
condições de igualdade e de pleno acesso ao currículo, formação e diplomação individualizada, considerando a legislação nacional em vigor.

 

II - garan�r espaço �sico adequado para o atendimento especializado ao público alvo da Educação Especial no Campus do
Palmares, da Auroras e do Malês;

 

III - realizar ações que favoreçam o ensino e a inclusão para os alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação e entre outros grupos com necessidades específicas;

 

IV - criar ações de garan�a de acesso e permanência, visando ampliar o número de discentes, docentes e técnico-
administra�vos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e com altas Habilidade/superdotação no âmbito da Unilab; e

 

V - estabelecer convênios com ins�tuições especializadas e/ou representa�vas e parcerias intrains�tucionais para efeito de
prestação de serviços e assessorias para a execução da polí�ca de inclusão e acessibilidade.

 

Parágrafo único. A Universidade deve, grada�vamente, buscar ampliar e promover condições plenas de acesso em suas
a�vidades, eventos acadêmicos e culturais, processos sele�vos, concursos públicos e outros serviços à pessoa com deficiência, com
transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação por meio de processos flexíveis. E acolher, reconhecer,
valorizar as diferenças e ser sensível às especificidades dos(as) discentes, servidores(as), candidatos(as) e comunidade em geral, em acordo
com a legislação vigente.

 

Art. 8º  Sobre o segundo eixo que versa sobre a Infraestrutura, observa-se os termos seguintes:

 

I - a ins�tuição deverá elaborar um programa de construção, reformas e/ou adaptações, de manutenção das instalações e de
equipamentos da Unilab, conforme os princípios do desenho universal e realizar ações que minimizem barreiras arquitetônicas até que
sejam eliminadas;

 

II - possibilitar as condições para u�lização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações de
uso cole�vo; e

 

III - estruturar Salas de Recursos Mul�funcionais para favorecer a permanência dos alunos com deficiência, transtorno global
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, nos Campi do Ceará e Bahia.

 

Parágrafo único. A Infraestrutura da Unilab, em todos os espaços existentes, deverá progressivamente se adequar à legislação
de acessibilidade, bem como privilegiar projetos de arquitetura, engenharia e planos diretores de infraestrutura com foco no conceito de
desenho universal, mediante previsão e disponibilização orçamentária do Ministério da Educação (MEC) para este fim.

 

Art. 9º Sobre o terceiro eixo, que versa sobre a Acessibilidade Pedagógica e Curricular, observa-se os termos seguintes:

 

I - a organização curricular de todos os cursos deverá prever o acesso ao ensino e aprendizagem especializados a discentes,
visando garan�r o contato com o currículo em condições de igualdade e autonomia. Para tanto, será necessário que esse currículo seja em
todo o seu processo de concepção, estruturação e implantação flexível e adaptável, de modo a que nenhum de seus componentes se torne
um impedi�vo incontornável ao/à estudante com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação;

 

II - a organização curricular deverá prever adaptações e flexibilizações quanto a conteúdos, recursos, estratégias e avaliação
que considerem a especificidade do(a) estudante com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação;

 

III - garan�r adaptações pedagógicas que considerem a singularidade da pessoa com deficiência, transtorno do
neurodesenvolvimento e altas habilidades/superdotação, tais como: dilatação de tempo de avaliação, prova individualizada, oral, sinalizada,
ampliada, em Braile, em Libras, com recurso de tecnologias assis�vas, permanência do professor de apoio ou intérprete de Libras em sala,
ampliação do tempo de integralização do curso, disponibilização de material pedagógico coerente com os sistemas de computação de
acessibilidade, entre outros;

 

IV - garan�r a Acessibilidade no currículo em todos os cursos, presenciais e à distância, de graduação e pós-graduação,
ofertados na Ins�tuição. O currículo de formação nos cursos de graduação, precisam prever a transversalidade da educação especial,



20/12/2021 07:31 SEI/UNILAB - 0383038 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=436291&infra_sis… 5/23

princípios de acessibilidade e inclusão educacional. Como também, ter a�vidades curriculares que envolvam a temá�ca da deficiência,
acessibilidade e inclusão;

 

V - promover a inclusão acadêmica, que representa a garan�a de condições de acesso ao conhecimento acumulado pela
humanidade, garan�ndo o pleno acesso à par�cipação e à aprendizagem das pessoas com deficiência. Esta se dará por meio da
disponibilização de materiais didá�cos e pedagógicos acessíveis, de equipamentos de tecnologia assis�va e de serviços de guia-intérprete e
de tradutores e intérpretes de Libras e outros atendimentos especializados para atender aos estudantes público-alvo da educação especial;
e

 

VI - prever nos projetos pedagógicos dos cursos (PPCs), considerando as especificidades forma�vas destes, medidas rela�vas
à metodologia, material didá�co e avaliação que assegurem, em condições de equidade, a igualdade, a permanência, o exercício pleno no
ensino e a aprendizagem de discentes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação.

 

Art. 10. Sobre o quarto eixo que versa sobre a Acessibilidade Comunicacional e Informacional: a polí�ca de Inclusão e
Acessibilidade deverá garan�r a acessibilidade informacional com a implantação de Laboratórios de Acessibilidade Tecnológica e ampliação
de acesso às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na educação superior.

 

§1º O eixo Acessibilidade Comunicacional e Informacional observará os termos seguintes:

 

I - garan�r o princípio da acessibilidade, que deverá permear todo o material que circula informações na universidade, seja
ele imagé�co, textual, midiá�co, impresso, audiovisual. As estratégias de comunicações internas e externas da universidade, que precisam
assegurar os requisitos de acessibilidade, têm o papel de assessorar e colaborar com essas inicia�vas. As ferramentas tecnológicas precisam
prever condições de acessibilidade para o acesso de pessoas com deficiência às informações, conteúdos e conhecimentos;

 

II - implantar e implementar um programa de desenvolvimento e transferência de tecnologias assis�vas às pessoas com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação;

 

III - criar e manter ações que visem acolher, reconhecer e valorizar as diferenças por meio da comunicação e mobilização da
comunidade para questões de acessibilidade e inclusão, notadamente a acessibilidade de suas páginas WEB, nos diversos materiais e
estratégias de comunicação; e

 

IV - possibilitar a u�lização da Tecnologia Assis�va em  busca da garan�a da acessibilidade às pessoas com deficiência, com
transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação nas a�vidades de ensino, de pesquisa, de extensão e de
gestão.

 

Art. 11. Sobre o quinto eixo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação em Acessibilidade: a polí�ca de Inclusão e
Acessibilidade deverá incen�var a formação de profissionais da área de licenciaturas e em outros cursos de graduação, para que se
envolvam no enriquecimento da produção cien�fica na área da Educação Especial, na perspec�va da educação inclusiva, além de
disseminar conceitos e prá�cas de acessibilidade por intermédio de diversas ações extensionistas, selando o compromisso ins�tucional no
apoio à polí�ca de educação inclusiva no ensino superior.

 

§1º O eixo Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação em Acessibilidade observará os termos seguintes:

 

I - promover fortalecimento dos programas de extensão já existentes, assim como incen�var novas propostas que venham
apoiar a par�cipação de todas as pessoas com deficiência, transtornos e superdotação da comunidade interna e externa da Unilab, por
meio da efe�vação dos requisitos de acessibilidade;

 

II - apoiar pesquisas e aplicação de conhecimentos que apoiem a melhoria da acessibilidade e inclusão acadêmica dos alunos
público alvo da educação especial, abrangendo as inúmeras áreas do conhecimento, que contribuam não somente com a inclusão
educacional, como também para o avanço da inclusão social das pessoas com deficiência, fundamentando-se no princípio da
transversalidade, do desenho universal e no reconhecimento e valorização da diferença humana, compreendendo a condição de deficiência
como uma ar�culação dialé�ca entre uma realidade social e caracterís�ca individuais; e

 

III - considerar as especificidades de cada programa de pesquisa, ar�cular, ressignificar e aprofundar aspectos conceituais e
promover inovação ao relacionar as áreas de pesquisa com a área da tecnologia assis�va que propicie as condições de acessibilidade
necessárias a inclusão acadêmica dos alunos.

 

Art. 12. Sobre o sexto eixo, que versa sobre Gestão de Pessoas e Financiamento da Polí�ca de Acessibilidade: a Unilab deverá
definir estratégias para contratação de técnico-administra�vos e outros profissionais para atender as demandas da Educação Inclusiva na
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Unilab e para o funcionamento dos Núcleo de Inclusão, acessibilidade e Diversidade (NIADI), tanto nos Campi do Ceará, quanto no Campus
fora de Sede.

 

§ 1º O eixo Gestão de Pessoas e Financiamento da Polí�ca de Acessibilidade observará os termos seguintes:

 

I - a Unilab deverá definir estratégias para contratação de técnico-administra�vos e outros profissionais para atender as
demandas da Educação Inclusiva, criando e/ou ampliando as vagas de professores de apoio, psicólogos, assistentes sociais, intérpretes de
Libras e professores de Braille e/ou múl�plas deficiências e outros profissionais para a Unilab nos Campi da Bahia e Ceará, visando a
funcionalidade dos Núcleos de Acessibilidade;

 

II - iden�ficar e redimensionar a força de trabalho de profissionais já existentes na ins�tuição que possam atuar nos Núcleos
de Acessibilidade, na equipe mul�profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE); e

 

III - promover a formação permanente de profissionais  na interface com as ações de ensino, pesquisa e extensão dos
Ins�tutos, para apoiar o desenvolvimento das prá�cas pedagógicas inclusivas e para o uso dos recursos de tecnologia assis�va no co�diano
acadêmico.

 

CAPÍTULO IV

DO NÚCLEO DE INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E DIVERSIDADE (NIADI)

 

Art. 13. O Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade (NIADI) nos Campi estará vinculado a Pró-Reitoria de Polí�cas
Afirma�vas e Assistência Estudan�l (PROPAE). O núcleo será coordenado por um servidor que tenha exper�se na área da Educação especial,
sendo nomeado pela gestão superior para tal finalidade.

 

Art. 14. O núcleo deverá ser composto por uma equipe mul�disciplinar que deverá promover ações para a garan�a da
execução da polí�ca de inclusão e acessibilidade na sua implementação através do Plano de Acessibilidade da Unilab.

 

Art. 15. O NIADI deve desenvolver um ambiente universitário inclusivo, com ações efe�vas que possibilitem a progressão
acadêmica de estudantes com deficiência e/ou dificuldade de aprendizagem matriculados na Universidade, além de acompanhar e
desenvolver ações para contribuir com a adaptação acadêmica dos estudantes que declararem algum �po de deficiência. Para isso é preciso
trabalhar com uma perspec�va integrada e colabora�va, através da integração estabelecida com os coordenadores, docentes e demais
setores da ins�tuição.

 

Art. 16. São Obje�vos do Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade (NIADI):

 

I - executar o Plano de Acessibilidade para Unilab, contemplando as exigências da legislação em vigor;

 

II - orientar e acompanhar a construção dos prédios da Unilab, considerando a norma�zação de desenho universal e
acessibilidade;

 

III - planejar a organização de um espaço �sico acessível e dotado de equipamentos, instrumentos, materiais pedagógicos e
recursos didá�cos para apoiar a inclusão acadêmica e a acessibilidade dos alunos com deficiência, transtornos e superdotação;

 

IV - desenvolver o trabalho de inclusão acadêmica e acessibilidade na Unilab, ar�culada à ações de ensino, pesquisa e
extensão dos ins�tutos e dos cursos de graduação;

 

V - ofertar o atendimento educacional especializado no ensino superior com sala mul�funcional e para atendimento
especializado, sempre que for necessário;

 

VI - ofertar cursos de capacitação na área de Educação Especial para docentes, técnicos, alunos universitários e comunidade
externa, como ações de extensão;

 

VII - desenvolver projetos de extensão e pesquisa que apoiem a qualificação do ensino superior na perspec�va da educação
inclusiva e apoiar as polí�cas locais das realidades educacionais do entorno da Unilab;

 

VIII - fomentar parcerias e ações que obje�vem desenvolver projetos de inclusão dos alunos e alunas da Unilab;
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IX - desenvolver canais de comunicação com as escolas públicas da Região do Maciço do Baturité e do Recôncavo Baiano;

 

X - desenvolver ações conjuntas com as ins�tuições de Educação especial do Estado do Ceará e do Estado da Bahia, visando
incen�var o acesso à universidade do público da educação especial;

 

XI - es�mular projetos de pesquisa, extensão e ensino que problema�zem e dialoguem com as temá�cas relacionadas à
inclusão, acessibilidade e educação especial;

 

XII - fomentar a criação de redes colabora�vas para formação inicial e con�nuada de professores para atuarem no campo da
educação especial;

 

XIII - oferecer cursos e programas para a consolidação das ações direcionadas ao acolhimento dos estudantes;

 

XIV - promover ações de sensibilização e orientação de professores e técnico-administra�vos da Unilab no trabalho com esses
estudantes público-alvo da educação especial;

 

XV - propor e mediar ações voltadas para a garan�a da acessibilidade na Unilab;

 

XVI - buscar estratégias para garan�r o acesso e a permanência dos estudantes público-alvo da educação especial;

 

XVII - criar a Comissão de Acessibilidade dos representantes dos Campi da Unilab, composta por alunos, professores, técnico-
administra�vos e representantes das organizações de classe que representam a pessoa com deficiência;

 

XVIII - propor estratégias para remover obstáculos arquitetônicos, pois restringem a autonomia, a liberdade e a
individualidade das pessoas com deficiência ou mobilidade;

 

XIX - promover o acompanhamento acadêmico dos estudantes com deficiências, transtorno global do desenvolvimento e
com altas habilidades/superdotação;

 

XX - adquirir equipamentos, mobiliários, materiais didá�cos específicos e recursos tecnológicos para que os estudantes
possam usufruir das diversas situações pedagógicas, comunicacionais e forma�vas;

 

XXI - assessorar, coordenar e orientar as a�vidades rela�vas à acessibilidade nos Campi da Unilab, nos Estados do Ceará e da
Bahia, tais como, apoio a ves�bulandos, a estudantes de graduação e pós-graduação e à criação de meios que possibilitem a permanência
de estudantes com deficiência no ensino superior; e

 

XXII - propor polí�cas de avaliação con�nua dos cursos de graduação que forneçam elementos para implementar as reformas
curriculares que forem necessárias.

 

Art. 17. Os Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade (NIADI) nos Campi terão como atribuições:

 

I - iden�ficar demandas relacionadas à acessibilidade e à inclusão em seus respec�vos Campi;

 

II - implementar as ações indicadas tanto pelo próprio Núcleo, bem como pela Comissão de Acessibilidade;

 

III - promover ações em parceria com a comunidade e redes locais, visando à democra�zação da Universidade, nos níveis
locais, para acolher as pessoas com deficiência;

 

IV - atuar de maneira colabora�va e intera�va em conjunto com a CDHAA/Proape;

 

V - implementar o Plano de Acessibilidade junto aos outros setores e Pró-reitorias da Unilab;

 

VI - oferecer atendimento especializados aos alunos público-alvo da educação especial;
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VII - promover formação con�nuada aos profissionais da Unilab;

 

VIII - acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos público-alvo da educação especial;

 

IX - monitorar a execução do Plano de Acessibilidade;

 

X - apresentar relatórios periódicos acerca da realização das ações próprias do Núcleo e da implementação das ações
propostas no Plano de Acessibilidade; e

 

XI - avaliar e emi�r parecer acerca da polí�ca de inclusão e acessibilidade implementada no âmbito da Unilab.

 

Art. 18. O monitoramento e a avaliação da execução da Polí�ca de Inclusão de Acessibilidade da Unilab devem contar com a
par�cipação de uma Comissão de Acessibilidade, que deverá ser composta por representantes dos Campi da Unilab, Ceará e Bahia, por
alunos, por professores, por técnico-administra�vos, por representantes das organizações de classe que representam a pessoa com
deficiência ou outras en�dades que representem os grupos público-alvo da Educação especial.

 

Art. 19. A Comissão de Acessibilidade, com caráter permanente e consul�vo, terá como finalidades:

 

I - acompanhar a implementação da Polí�ca de Inclusão e  Acessibilidade da Unilab;

 

II - monitorar a execução do Plano de Acessibilidade em todas suas metas e prazos;

 

III - subsidiar a elaboração de  relatórios ao que se refere o Plano de Acessibilidade; e

 

IV - emi�r parecer, quando for necessário, acerca da execução do Plano de Acessibilidade.

 

Art. 20. A Comissão de Acessibilidade será composta por representantes dos Campi da Unilab, por alunos, por professores,
por técnico-administra�vos e por representantes das organizações de classe que representam a pessoa com deficiência ou outras en�dades
que representem os grupos público-alvo da Educação especial das regiões do Maciço do Baturité e do Recôncavo Baiano, juridicamente
organizada e de acordo com a legislação em vigor. Cada representante deverá ser indicado pelos pares em fórum específico, sendo um
�tular e um suplente, para um mandato de dois anos, permi�da uma única recondução.

 

Art. 21. A Comissão de Acessibilidade será organizada da seguinte forma:

 

I - um representante da Pró-Reitoria de Graduação e seu respec�vo suplente;

 

II - um representante da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura e seu respec�vo suplente;

 

III - um representante da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�l e seu respec�vo suplente;

 

IV - um representante dos docentes dos Campi do Ceará e seu respec�vo suplente;

 

V - um representante dos docentes dos Campi do Bahia e seu respec�vo suplente;

 

VI - um representante dos estudantes dos Campi do Ceará e seu respec�vo suplente;

 

VII - um representante dos estudantes do Campus da Bahia e seu respec�vo suplente;

 

VIII - um representante dos técnico-administra�vos em educação dos Campi do Ceará e seu respec�vo suplente;

 

IX - um representante dos técnico-administra�vos em educação do Campus da Bahia e seu respec�vo suplente; 
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XX - um representante das organizações de classe que representam a pessoa com deficiência e seu respec�vo suplente ou
outras en�dades que representem os grupos público-alvo da Educação especial da região do Maciço do Baturité, e

 

XXI - um representante das organizações de classe que representam a pessoa com deficiência e seu respec�vo suplente ou
outras en�dades que representem os grupos público-alvo da Educação especial da região do Recôncavo Baiano.

 

Art. 22. A Comissão de Acessibilidade será presidida pelo Gerente de Núcleo do NIADI.

 

Parágrafo único. O Plano de Acessibilidade tem como obje�vo implementar a Polí�ca de Inclusão e Acessibilidade da Unilab,
com base nos seis eixos apresentados no art. 4º, inciso IV e se desdobra em metas propostas a par�r desses eixos, com metas definidas de
curto, médio e longo prazo para a sua execução.

 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 23. A Reitoria dará ampla divulgação a esta Polí�ca de Acessibilidade e Inclusão.

 

Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Universitário da Universidade.

 

ANEXO II À RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 55, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DA UNILAB

 

 

Eixo 1 - Acessibilidade e Inclusão

 

Meta 1 - Criar e estruturar o NIADI para gerenciar, propor e fomentar as ações de acessibilidade e inclusão na Unilab

 

Ações Responsável

Previsão

 

Início Fim

Criar o Núcleo de Inclusão, Acessibilidade  e Diversidade (NIADI), ins�tuir e incluir no Estatuto e no
Regimento da Unilab.

NIADI

PROPAE

REITORIA

01
meses

03
meses

Garan�r espaço �sico, no Campus do Palmares e do Malês, adequado para o atendimento especializado
pelo NIADI.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

06
meses

12
meses

Captar recursos para a construção arquitetônica do NIADI.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

06
meses

12
meses

Prover equipe mul�disciplinar para prestar atendimento e promover o NIADI.

NIADI

PROPAE

REITORIA

06
meses

12
meses

Criar a Comissão de Acessibilidade composta por representantes dos Campi da Unilab, por alunos, por
professores, por técnico-administra�vos e por representantes das organizações de classe que
representam a pessoa com deficiência.

NIADI

PROPAE

04
meses

12
meses
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REITORIA

Realizar o mapeamento/cruzamento de projetos, ações e estudos que estão sendo realizados na Unilab
nas áreas da Educação Especial, Educação Inclusiva e Tecnologias Assis�vas.

NIADI

PROPAE

REITORIA

04
meses

12
meses

Formular um projeto pedagógico ins�tucional que garanta condições de igualdade de pleno acesso
currículo, formação e diplomação individualizada considerando a dilação/aceleração do período.

NIADI

PROPAE

REITORIA

06
meses

24
meses

Iden�ficar e habilitar emergencialmente os prédios da Ins�tuição que abrigam pessoas com deficiências.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

04
meses

12
meses

Ampliar o projeto Tutoria para Alunos de Graduação com Necessidades Educa�vas Especiais da Unilab
com aumento de bolsas e maior apoio psicopedagógico nas salas de aula e no NIADI.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

12
meses

 

Meta 2 - Realizar ações que favoreçam ensino e a inclusão para os alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação

 

Ações Responsável

Previsão

 

Início Fim

Implantar e implementar a Polí�ca Ins�tucional de Inclusão e Acessibilidade da Unilab.

NIADI

PROPAE

REITORIA

03
meses

48
meses

Captar recursos de assistência estudan�l com rubrica específica e de apoio estudan�l e implementar a
Polí�ca Ins�tucional de Inclusão e Acessibilidade da Unilab.

NIADI

PROPAE

REITORIA

12
meses

48
meses

Discu�r ações de inclusão para os alunos com altas habilidades/superdotação e dificuldade de
aprendizado da Unilab.

NIADI

PROPAE

REITORIA

04
meses

48
meses

 

Meta 3 - Ampliar o número de discentes, docentes e técnico-administra�vos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e com
altas Habilidade/superdotação no âmbito da Unilab.

Ações Responsável
Previsão

Início  Fim

Reunir-se com ins�tuições representantes das pessoas com deficiência visando ao aprimoramento dos
procedimentos adotados na confecção, aplicação e correção das provas dos Concursos e
Processos Sele�vos da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

04
meses

12
meses

Discu�r no âmbito do Unilab a possibilidade de reserva de vagas às pessoas com as diferentes

deficiências e em todos os cursos da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

04
meses

12
meses
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Verificar as cotas para pessoas com deficiência e transtorno global, fazendo o levantamento do número
de bolsas e assistências prestadas na Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

04
meses

12
meses

Acompanhar a Lei de reserva de vagas para pessoas com deficiência nos processos sele�vos da Unilab,
para docentes e técnico-administra�vos.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

SGP

REITORIA

04
meses

48
meses

Reservar vagas para docentes e técnicos que superem a Lei de Cotas nos concursos com menos de 05
(cinco) vagas, somando vagas de concursos diferentes.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

04
meses

48
meses

Propor a par�cipação de pessoas com deficiência no trabalho de aplicação e correção de provas nos
processos sele�vos da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

04
meses

48
meses

 

Meta 4 - Estabelecer convênios com ins�tuições especializadas e/ou representa�vas e parcerias intrains�tucionais para efeito de prestação
de serviços e assessorias.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Ar�cular reuniões com diversos órgãos federais, estaduais, municipais, empresas e ONGs visando manter
parcerias para ações e encaminhamentos referentes ao apoio às pessoas com deficiência, transtorno
global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

NIADI

PROPAE

REITORIA

02
meses

12
meses

Ar�cular e manter parcerias sistema�zadas (termos de cooperação) com as diversas en�dades
representa�vas de pessoas com deficiência do Estado de Ceará, para ar�culações e ações conjuntas,
formando uma rede colabora�va suprains�tucional.

NIADI

PROPAE

REITORIA

02
meses

12
meses

Estabelecer canais de comunicação com a comunidade universitária com deficiência para orientar a
o�mização de recursos disponíveis e atendimento prioritário na Unilab.

NIADI

PROPAE

DTI

04
meses

12
meses

 

Eixo 2 - Infraestrutura

 

Meta 1 - Elaborar um programa de construção, reformas e/ou adaptações, manutenção das instalações e equipamentos da Unilab,
conforme os princípios do desenho universal; e realizar ações que minimizem barreiras arquitetônicas até que sejam eliminadas.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Realizar levantamento das instalações e equipamentos da Unilab com restrição da autonomia e
obstáculos arquitetônicos.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

DTI

REITORIA

04
meses

24
meses

Elaborar, juntamente com a comissão de acessibilidade, um banco de dados informa�zado com as
instalações e equipamentos da Unilab, construídos, reformados e/ou adaptados, conforme programação

NIADI 04
meses

24
meses
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definida pela polí�ca ins�tucional de acessibilidade (rampas, barras de apoio, corrimãos, pisos e
sinalizações táteis, sinalizadores, alargamento de portas e vias, instalações de elevadores, dentre outras).

PROPAE

PROPLAN

DTI

REITORIA

Minimizar as barreiras arquitetônicas e comunicacionais existentes na Ins�tuição em todos os Campi
(Ceará e Bahia).

NIADI

PROPAE

PROPLAN

DTI

REITORIA

04
meses

12
meses

Estruturar Salas de Recursos Mul�funcionais para favorecer a permanência dos alunos com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nos Campi do Ceará e Bahia.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

DTI

REITORIA

12
meses

48
meses

Adquirir e adequar mobiliários para acessibilidade, conforme demanda iden�ficada e/ou solicitada  nos
Campi do Ceará e Bahia.

 

NIADI

PROPAE

PROPLAN

DTI

REITORIA

12
meses

48
meses

Priorizar rampas e elevadores e escadas sempre que possível, na adequação arquitetônica nos Campi do
Ceará e Bahia.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

04
meses

12
meses

Efe�var tempo mínimo de conserto dos elevadores e adequação dos elevadores para os PCds nos Campi
do Ceará e Bahia.

 

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

48
meses

Implantar um grupo de estudos para análise das especificidades das pessoas com deficiência, transtorno
global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e da realidade das turmas da Unilab, para
garan�r acessibilidade não especificada na lei.

NIADI

PROPAE

REITORIA

06
meses

48
meses

Garan�r a troca de salas de alunos com mobilidade reduzida, para aquelas próximas às vagas de
estacionamento prioritário nos Campi do Ceará e Bahia.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROPLAN

REITORIA

12
meses

48
meses

Marcar mobiliário e computadores preferenciais para pessoas com deficiência, respeitando sempre a
livre escolha, mas garan�ndo espaço adequado, nos Campi do Ceará e da Bahia,

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

48
meses

Adequar o paisagismo para que não se torne uma barreira arquitetônica (ex.: arvores e bancos), nos
Campi do Ceará e da Bahia

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

48
meses

Nos Campi do Ceará e da Bahia, criar ou adequar um espaço para o Laboratório de Acessibilidade
Informacional (LAI), melhorando a acessibilidade arquitetônica.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

48
meses
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Reestruturar ou construir espaço �sico que se cons�tua em Salas de Recursos Mul�funcionais para os
alunos nos Campi do Ceará e Bahia.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

24
meses

48
meses

 

Meta 2 - Construir rotas acessíveis nos Campi da Unilab.

 

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Realizar um levantamento das principais rotas de circulação de pessoas com deficiência dos referidos
Campi, atualizando semestralmente essas informações.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

12
meses

Projetar e posteriormente sinalizar rotas acessíveis e secundárias com indicações das direções, obstáculos
arquitetônicos e distâncias, por meio de mapa tá�l, nos  Campi do Ceará e da Bahia.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

12
meses

Reservar e sinalizar as vagas de estacionamentos da Unilab, próximas dos acessos de circulação de
pedestres para veículos que transportam pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, nos Campi do
Ceará e da Bahia.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

12
meses

Realizar estudos sobre melhor localização de reservas de vagas para os Pcds, nos Campi do Ceará e da
Bahia.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

12
meses

Realizar ação de conscien�zação do respeito às vagas de estacionamento, nos Campi do Ceará e da Bahia.

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

48
meses

Garan�r vagas inclusivas de estacionamentos para pessoas com necessidades especiais, devidamente
sinalizados e em todos os Campi da Unilab e nas proximidades das Unidades e dos Bloco Acadêmicos (CE
e BA)

NIADI

PROPAE

PROPLAN

REITORIA

12
meses

48
meses

 

Eixo 3 - Acessibilidade Pedagógica e Curricular

 

Meta 1 - Garan�r acessibilidade pedagógica e curricular dos discentes, docentes e técnico-administra�vos com deficiência nas

a�vidades administra�vas, de ensino, pesquisa e extensão.

 

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Incen�var publicações, produzir materiais bibliográficos.    

Altas habilidades/superdotação e garan�r o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade e NIADI 24 48
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autonomia. PROPAE

PROGRAD

REITORIA

meses meses

Estudar e viabilizar a implementação de um projeto pedagógico em cada campus que ins�tucionalize o
atendimento educacional especializado, por meio de estudos de caso para atender às caracterís�cas
dos estudantes com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento e altas
habilidades/superdotação e garan�r o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade e
autonomia, em parceria com ins�tuições locais.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

INSTITUIÇÕES
LOCAIS

12
meses

24
meses

Buscar junto ao MEC vagas para Professores efe�vos de Libras (com prioridade para o Campus dos
Malês), professores e técnicos (especificar profissões/�tulações) de apoio, intérpretes de libras e
equipe interdisciplinar para atuarem no ensino superior.

REITORIA 12
meses

48
meses

Garan�r adaptações pedagógicas que considerem a singularidade da pessoa com deficiência,
transtorno do neurodesenvolvimento e comaltas habilidades/superdotação, tais como: dilatação de
tempo de avaliação, prova individualizada, oral, sinalizada, ampliada, em Braile, em Libras, com recurso
de tecnologias assis�vas, permanência do professor de apoio ou intérprete de Libras em sala,
ampliação do tempo de integralização do curso, disponibilização de material pedagógico coerente com
os sistemas de computação de acessibilidade, entre outros.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

48
meses

Implantar e implementar projeto de auxílio acadêmico aos estudantes com deficiência (ex. Tutores
remunerados, bolsista para o estudante com deficiência como mediador das relações entre educador e
educando, e apoio nas a�vidades realizadas).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses

24
meses

Propor e realizar formação con�nuada com docentes e TAEs em relação ao tema da educação inclusiva,
com foco em metodologias, acessibilidade curricular e pedagógica, so�ware e equipamentos de
acessibilidade etc.

 

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

12
meses

Realizar acompanhamento pedagógico aos alunos que u�lizam o NIADI.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

A
Par�r
da
criação
do
NIADI

Não
há

Estudar e incluir conteúdos curriculares, nos cursos de nível superior, em parceria com seus NDEs, de
temas relacionados à pessoa com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento   e altas
habilidades/superdotação.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

04
meses

24
meses

Promover ações de pesquisa e extensão sobre o tema de educação inclusiva, envolvendo segmentos da
comunidade externa e parcerias ins�tucionais.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses  XXXX

Promover a formação con�nuada de todos os segmentos e parceiros da Unilab acerca da inclusão e 
acessibilidade na educação superior.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

IEAD

REITORIA

06
meses XXXX

Promover ações forma�vas de curta e/ou longa duração sobre temas relacionados à Educação Inclusiva
e a Acessibilidade, conforme a demanda da comunidade (oficina de Libras, oficina de Braille, Palestras
sobre Tecnologias Assis�vas, múl�plas deficiências etc.).

 

PROPAE
/COEST/
SELECE

06
meses XXXX

Promover ações forma�vas (rodas de conversa, oficinas, cursos) protagonizadas por pessoas com
deficiência.

PROPAE
/COEST/
SELECE

06
meses

XXXX
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Promover curso de formação sobre múl�plas deficiências para professores, alunos, técnicos da Unilab.
PROPAE
/COEST/
SELECE

06
meses XXXX

Promover cursos sobre inclusão da pessoa com deficiência para professores, alunos, técnicos da Unilab.
PROPAE
/COEST/
SELECE

06
meses XXXX

 

Meta 2 - Garan�r a acessibilidade comunicacional dos discentes, docentes e técnico-administra�vos com deficiência nas a�vidades
administra�vas, de ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

 

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Efe�var urgentemente a contratação de intérpretes de Libras e docentes para a disciplina de Libras (ofertada
nos cursos de graduação), com prioridade para o Campus dos Malês.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses XXX

Acompanhar a contratação de intérpretes de Libras e docentes para a disciplina de Libras (ofertada nos
cursos de licenciatura e de graduação).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses XXX

Disponibilizar serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de Libras.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses XXX

Efe�var a interpretação de libras em eventos cien�ficos, acadêmicos e comemora�vos (ex.: formatura), em
duplas de intérpretes ou em trios quando o evento durar mais de 4 horas.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses XXX

Efe�var a autodescrição em eventos cien�ficos, acadêmicos e comemora�vos (ex.: formatura), com
acompanhamento da pessoa com deficiência.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses XXX

Disponibilizar a autodescrição  de textos e conteúdos nos portais da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses XXX

Disponibilizar a interpretação em Libras de textos e conteúdos nos portais da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses XXX

Oferecer serviço de interpretação libras/português e vice-versa para estudantes e servidores surdos por
intérpretes nos diferentes órgãos, pró-reitoras e biblioteca da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

12
meses XXX

Atualizar o Sistema Integrado de Gestão de A�vidade Acadêmica (SIGAA), implementando o módulo rela�vo
às necessidades educa�vas especiais (NEE) no sistema, para comunicação entre os alunos com deficiência,

NIADI

PROPAE

12
meses

XXX
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transtornos do neurodesenvolvimento e comaltas habilidades/superdotação e os Núcleos de Acessibilidade. PROGRAD

REITORIA

Divulgar, disponibilizar e tornar acessível toda forma de  tecnologia assis�va (so�wares, aplica�vos etc.), a
fim de promover uma cultura de inclusão e acessibilidade na comunidade interna e externa à Universidade.

 

NIADI

PROPAE

PROGRAD

SECOM

REITORIA

12
meses XXX

 

Eixo 4 - Acessibilidade Comunicacional e Informacional

 

Meta 1 - Garan�r a acessibilidade informacional com a implantação e implementação do Laboratório de Acessibilidade Tecnológica

 

Ações Responsável
Previsão  

Início Fim

Criar metodologia de implantação do Laboratório de Acessibilidade Tecnológica (LAI).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

24
meses

24
meses

Buscar recurso financeiro e estrutural para funcionamento adequado do Laboratório de Acessibilidade
Tecnológica nos Campido Ceará e Bahia e atendimento de todas as especificidades das pessoas com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades /superdotação (por ex.:
impressora 3D, tela grande para computador).

 

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

24
meses

24
meses

Elaborar material de divulgação impresso e em canais de comunicação da Universidade dos serviços
prestados pelo Laboratório de Acessibilidade Tecnológica (LAI).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

NUCLI

SECOM

REITORIA

24
meses XXX

Traduzir material de divulgação que sejam publicizados em sí�os eletrônicos e demais redes de
comunicação para Libras.

 

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

NUCLI

SECOM

REITORIA

24
meses XXX

Inserir legendas em materiais de divulgação que sejam publicizados em sí�os eletrônicos e demais
redes de comunicação para Libras.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

NUCLI

SECOM

REITORIA

06
meses XXX

Inserir a audiodescrição em materiais de divulgação que sejam publicizados em sí�os eletrônicos e
demais redes de comunicação para Libras.

NIADI 06
meses

XXX
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PROPAE

PROGRAD

DTI

NUCLI

SECOM

REITORIA

Oferecer serviços de digitalização, audiodescrição, tradução para LIBRAS, conversão e ampliação de
materiais bibliográficos impressos e digitais, computadores adaptados com so�wares leitores e
ampliadores de tela, impressão em braile, lupa ampliadora digital portá�l, scanner leitor de livros,
scanner digitalizador de imagens, folheador de páginas, entre outros equipamentos e serviços de
acessibilidade.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

NUCLI

SECOM

REITORIA

12
meses XXX

Ampliar o número de profissionais efe�vos e qualificados para o atendimento no Laboratório de
Acessibilidade Tecnológica.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

12
meses

24
meses

Buscar a aquisição, desenvolvimento edispon ibilização de materiais didá�cos e bibliográficos
acessíveis (ex.: gravações em libras e audiodescrição), conforme demanda iden�ficada e/ou solicitada.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

PROPLAN

REITORIA

12
meses

48
meses

Realizar a ar�culação entre universidades do Brasil para desenvolvimento de sí�os eletrônicos para
armazenamento e disponibilização de materiais bibliográficos acessíveis já produzidos.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

24
meses  

Implementar o projeto Biblioteca Acessível, em parceria com as Bibliotecas Setoriais da Unilab
(sinalização interna e externa; realocação de espaços individuais e para pesquisa, banco de dados,
repositório nacional de material digital - livros, apos�las, aplica�vos diversos, entre outros).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

BIBLIOTECA

REITORIA

24
meses  

 

Meta 2 - Aperfeiçoar os sistemas de caracterização das pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Atualizar semestralmente o cadastro dos discentes de graduação com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

06
meses

12
meses

Atualizar semestralmente o cadastro dos discentes de pós-graduação lato e stricto sensu com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

NIADI 06
meses

12
meses
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PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

Atualizar semestralmente do cadastro de docentes, técnico-administra�vos e terceirizados com
deficiência no interior da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

06
meses

12
meses

 

Meta 3 - Catalogar informações sobre a realidade acadêmica de discentes, docentes, técnico-administra�vos e terceirizados com
deficiência, para acompanhar e implementar polí�cas e ações no interior da Unilab.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Realizar pesquisas sobre a realidade acadêmica dos discentes, docentes e técnicos com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

12
meses xxxx

Implantar e implementar um canal de comunicação direta com os discentes, docentes e técnicos com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação da Unilab.

 

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

12
meses

24
meses

 

Meta 4 - Incen�var a criação de um observatório da polí�ca ins�tucional de acessibilidade

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Buscar junto ao MEC informações sobre o Sisu, para criação de indicador de impacto-quan�dade de
estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
ves�bulandos e matriculados por ano no ensino superior.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

04
meses

48
meses

Implantar indicadores de processo-recursos financeiros inves�dos; materiais didá�co-pedagógicos
disponibilizados; número de projetos elaborados, quan�dade de profissionais para inclusão etc.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

24
meses

 

Eixo 5: Ensino, Pesquisa, Extensão e Acessibilidade

 

Meta 1 - Desenvolver cursos sobre temas da acessibilidade e/ou a eles relacionados para discentes e servidores da ins�tuição.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Criar mecanismos de incen�vo à formação em Educação Inclusiva para docentes na Unilab. NIADI 24 XXXX
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PROPAE

PROGRAD

REITORIA

meses

Efe�var a realização de cursos de Libras, Braille e Sorobã, para discentes e servidores da
ins�tuição, conforme a demanda iden�ficada e/ou solicitada.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

24
meses XXXX

Propor e colaborar com a implantação de cursos de Especialização em Libras e em Educação Inclusiva,
semipresencial e/ou a distância.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

24
meses

24
meses

Acompanhar a inclusão da disciplina de Libras nos projetos pedagógicos de cursos, conforme determina o
Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

24
meses

24
meses

 

Meta 2 - Incen�var a ar�culação entre grupos de pesquisas em Educação Inclusiva e Acessibilidade.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Buscar a ar�culação de projetos sobre Acessibilidade e Inclusão na Unilab, visando pesquisas
colabora�vas e a cons�tuição de redes de pesquisa, para submissão de propostas às agências de fomento
(FUNCAP, CAPES, CNPq).

NIADI

PROPAE

PROGRAD
PROGRAD

REITORIA

06
meses xxx

Realizar projeto de pesquisa para detectar as barreiras que têm a�ngido as pessoas com deficiência
na Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD
PROGRAD

REITORIA

12
meses

24
meses

Apoiar projetos de ensino e pesquisa inovadores na área de acessibilidade e inclusão.

NIADI

PROPAE

PROGRAD
PROGRAD

REITORIA

06
meses

24
meses

Buscar relação de projetos de pesquisa sobre Educação Inclusiva verificando sua viabilidade para
melhorar a acessibilidade na Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD
PROGRAD

REITORIA

06
meses

24
meses

Ar�cular professores dos cursos de pós-graduação nos programas de mestrado e doutorado da Unilab
que discutam a Educação Inclusiva, para a criação de um mestrado interdisciplinar na área.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROPPG

REITORIA

06
meses

24
meses

Incen�var a pesquisa básica e aplicada, abrangendo as inúmeras áreas do conhecimento, como
mecanismo para o avanço da inclusão social das pessoas com deficiência.

NIADI 06
meses

24
meses
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PROPAE

PROGRAD

PROPPG

REITORIA

Propor o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão (PIBIC, RP, PIBID, Estágio Supervisionado e
outros) sobre conteúdos disciplinares e questões pedagógicas de inclusão escolar na educação básica e
superior, com as diferentes áreas de conhecimento.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

24 
meses

 

Meta 3 - Implantar e implementar um programa de desenvolvimento e transferência de tecnologias assis�vas às pessoas com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.           

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Apoiar a implementação de Núcleos de Tecnologias Assis�vas (NTA) no âmbito da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

24
meses

Adquirir equipamentos comunicacionais para Laboratórios de Acessibilidade Informacional, para o
desenvolvimento e produção de material didá�co-pedagógico na perspec�va da acessibilidade.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

24
meses

Ar�cular pesquisas que atendam aos interesses comuns dos Núcleos de Acessibilidade, para submissão
de projetos de Tecnologia Assis�va aos editais da área.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROPPG

REITORIA

06
meses

24
meses

 

Meta 4 - Implantar e implementar um programa de desenvolvimento e transferência de tecnologias assis�vas às pessoas com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Ações Responsável
Previsão  

Início Fim

Apoiar a implementação do Núcleo de Tecnologias Assis�vas no âmbito da Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

06
meses

24
meses

Adquirir equipamentos comunicacionais para  Acessibilidade Informacional, para o desenvolvimento e
produção de material didá�co-pedagógico na perspec�va da acessibilidade.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

06
meses

24
meses

Incluir em cada laboratório de informá�ca nos campi da Bahia e Ceará computadores adaptados o
corpo discente, docente e técnico com necessidades especiais.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

06
meses

24
meses
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REITORIA

Verificar necessidades de tecnologias assis�vas e buscar viabilizá-las com captação de recurso interno e
externo.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

06
meses

24
meses

 

Meta  5 - Implantar e implementar um programa de comunicação com a comunidade universitária, para sensibilização e reconhecimento
dos valores sociais da convivência na diversidade e no ambiente acessível a todos.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Implementar projeto de comunicação para divulgação de ações de acessibilidade na Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

24
meses

Implantar e implementar projeto de disseminação da informação e sensibilização da comunidade
universitária, acerca do convívio com a diferença e da educação como direito de todos.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

06
meses

24
meses

 

Meta 6 - Realizar eventos sobre acessibilidade e educação inclusiva e/ou eventos acessíveis às pessoas com deficiência, transtorno global
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Realizar eventos anuais sobre a acessibilidade na educação básica e no ensino superior: internos,
cujo obje�vo é  cons�tuir um  espaço  de  interação  e diálogo  sobre  a polí�ca ins�tucional de
acessibilidade.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROEX

REITORIA

06
meses

24
meses

Disseminar nos eventos cien�ficos da Unilab a discussão da acessibilidade e inclusão de pessoas com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nos diferentes
âmbitos da sociedade.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROEX

REITORIA

06
meses

24
meses

Incluir o respeito à diversidade e os requisitos de acessibilidade nos Princípios da Extensão
Universitária na Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROEX

REITORIA

06
meses

24
meses

Assegurar, em igualdade de condições, o acesso da pessoa com deficiência a jogos e a a�vidades
recrea�vas, espor�vas, ar�s�cas e de lazer na Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROEX

REITORIA

06
meses

24
meses
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Buscar recursos materiais e humanos para tornar os eventos de cultura da Unilab acessíveis às pessoas
com deficiência (ex. Música no Campus).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROEX

REITORIA

06
meses

24
meses

Melhorar a acessibilidade de pessoas com deficiências em ambientes culturais e de conhecimento

permanentes na Unilab (ex.: Museu Arqueológico, Centro Cultural e Bibliotecas).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROEX

REITORIA

06
meses

24
meses

 

Meta 7 - Incen�var a ar�culação entre projetos de extensão em Educação Especial/Educação Inclusiva

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Buscar a ar�culação de projetos sobre Acessibilidade e Inclusão na Unilab, visando programas de extensão
colabora�vos, para submissão de propostas às agências de fomento (ex.: PROEX).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROEX

REITORIA

06
meses

24
meses

Apoiar projetos de extensão na área de acessibilidade e inclusão.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

PROEX

REITORIA

06
meses

48
meses

Divulgar as ações dos núcleos de acessibilidade da Unilab, em eventos locais, regionais, nacionais e
internacionais, por meio de publicações cien�ficas em periódicos, revistas especializadas, anais e outros

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

PROEX

REITORIA

06
meses

48
meses

 

Meta 8 - Implantar e implementar um programa de comunicação com a comunidade universitária, para sensibilização e reconhecimento
dos valores sociais da convivência na diversidade e no ambiente acessível a todos.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Implementar projeto de comunicação para divulgação de ações de acessibilidade na Unilab.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

REITORIA

06
meses

24
meses

Implantar e implementar projeto de disseminação da informação e sensibilização da comunidade
universitária, acerca do convívio com a diferença e da educação como direito de todos.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

DTI

06
meses

24
meses
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REITORIA

 

Eixo 06: Gestão Pessoal e Financiamento da Polí�ca de Acessibilidade

 

Meta 1 - Definir estratégias para contratação de técnico-administra�vos e outros profissionais para atender as demandas da Educação
Inclusiva na Unilab.

Ações Responsável
Previsão

Início Fim

Realizar reuniões, junto ao MEC, para contratação de professores de apoio e intérpretes de Libras para os
alunos da Graduação e Pós-Graduação.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

24
meses

Buscar junto às autoridades competentes, a criação e/ou redistribuição de códigos de vagas para
professores de LIBRAS para atuarem nos campi da Bahia e do Ceará.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

12
meses

Criar e/ou ampliar as vagas de professores de apoio, psicólogos, assistentes sociais, intérprete de Libras e
professor de Braille e/ou múl�plas deficiências e outros profissionais para a Unilab nos campi da Bahia e
Ceará, visando a funcionalidade dos Núcleos de Acessibilidade.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

48
meses

Iden�ficar e redimensionar força de trabalho de profissionais já existentes na ins�tuição, que possam
atuar nos Núcleos de Acessibilidade na equipe mul�profissional de Atendimento Educacional
Especializado (AEE).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

24
meses

Viabilizar concursos para a contratação de Psicopedagogo(a), técnico(a) de informá�ca e outros

profissionais de AEE para o ensino superior.

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

48
meses

Apoiar a contratação de técnico-administra�vos para Laboratório de Acessibilidade Tecnológica (LAI).

NIADI

PROPAE

PROGRAD

REITORIA

06
meses

 48
meses

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 23282.004431/2021-64 SEI nº 0383038
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 56, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Aprova as alterações do Regimento Interno
da Ouvidoria da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 76ª sessão ordinária, realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, considerando o processo nº 23282.015903/2021-12,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar as alterações feitas no Regimento Interno da Ouvidoria da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Ouvidoria-Unilab).

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução CONAD nº 02/2020, de 27 de abril de 2020.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de janeiro de 2022.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 17/12/2021, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0383125 e
o código CRC 72319807.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 56, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA DA UNILAB

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º A Ouvidoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) será cons�tuída nos termos deste Regimento, considerando o disposto no art. 37, § 3º,
da Cons�tuição Federal, no art. 116, inciso V, alínea ‘a’ da Lei nº  8.112, de 11 de dezembro de 1990; nos
termos da Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de  2011; da Lei n.º 13.460, de 26 de junho de 2017 e
levando-se em consideração o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012; o Decreto nº 9.094, de 17 de
julho de 2017, o Decreto nº 9.492, de 05 de setembro de 2018, a Portaria nº 1.181 de 10 de junho de
2020 e a Portaria nº 581 de 09 de março de 2021.

 

Art. 2º A Ouvidoria da Unilab integra o Sistema de Ouvidoria do Poder Execu�vo Federal
como unidade setorial, conforme dispõe o inciso II, art. 6º, do Decreto nº 9.492, de 05 de setembro
de 2018. 

 

Parágrafo único. As unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Execu�vo Federal
cons�tuem canal único para o recebimento e o tratamento das manifestações, conforme prevê o ar�go
6º da Instrução Norma�va nº 7, de 8 de maio de 2019, da Ouvidoria-Geral da União.

 

CAPÍTULO II

DA NATUREZA, OBJETIVOS E FINALIDADES

 

Art. 3º A Ouvidoria da Unilab é uma unidade de assessoramento vinculada à Reitoria e tem
como finalidade promover a defesa dos direitos de estudantes, servidores(as) docentes e técnico-
administra�vos(as) e da comunidade externa em suas relações com a Unilab. 

 

§ 1º Considera-se a Ouvidoria a instância pública de controle e par�cipação social,
responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios rela�vos às
polí�cas e aos serviços públicos prestados pela Unilab, bem como das solicitações de acesso à
informação (SIC), sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública e à
garan�a da transparência em suas ações em todas as instâncias administra�vas e acadêmicas.

 

§ 2º A Ouvidoria não tem caráter administra�vo, execu�vo, judica�vo ou delibera�vo,
exercendo papel de mediadora nas relações envolvendo as instâncias universitárias e os integrantes

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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da comunidade interna e externa, buscando a con�nua melhoria dos serviços públicos prestados.

 

Art. 4º A Ouvidoria terá como principal obje�vo contribuir com o controle social e a
democracia par�cipa�va, bem como subsidiar a gestão da Unilab, através da par�cipação dos usuários
dos serviços prestados.

 

Art. 5º A Ouvidoria atenderá aos(às) cidadãos(ãs), dando acolhida e tratamento a
denúncias, comunicações, reclamações, elogios, solicitações, sugestões, pedidos de simplificação e
pedidos de informações oficiais sobre a Unilab, visando:

 

I - à proteção dos direitos dos usuários;

 

II - à prevenção e à correção de atos e procedimentos incompa�veis com o direito à
informação e à qualidade na prestação dos serviços, na forma da lei;

 

III - à correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços;

 

IV - ao aprimoramento dos serviços prestados; 

 

V - à melhoria do desempenho ins�tucional.

 

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

 

Art. 6º No exercício de suas funções, a Ouvidoria terá as seguintes atribuições:

 

I - promover a par�cipação do(a) usuário(a) na administração pública;

 

II - receber, examinar e encaminhar reclamações, solicitações de providências, sugestões,
elogios e denúncias à unidade responsável para devida apuração, referentes aos atos e procedimentos
dos(as) gestores(as) e servidores(as) em geral em relação às suas a�vidades;

 

III - apresentar a demanda do(a) usuário(a) ao setor competente na ins�tuição e, sempre
que possível, prezar pela mediação dos conflitos;

 

IV - orientar os(as) cidadãos(ãs) sobre a forma de registro de manifestação e instruí-los(as)
quanto ao acompanhamento de sua tramitação;

 

V - acompanhar as providências solicitadas às unidades per�nentes, garan�ndo-lhes
orientação, informação e resposta dentro dos prazos legais;
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VI - recomendar às instâncias acadêmicas e administra�vas a adoção de medidas que
visem à melhoria das a�vidades desenvolvidas pela Ins�tuição, a par�r da sistema�zação de dados
ob�dos pela escuta das manifestações acolhidas;

 

VII - preparar, semestralmente, esta�s�cas indica�vas, por �pos de manifestação, usuários,
área interlocutora e formas de acesso (relatórios quan�ta�vos), e disponibilizá-las para consulta na
página da Ouvidoria no site da Unilab e demais meios disponíveis;

 

VIII - produzir, anualmente, relatório circunstanciado de suas a�vidades, a ser apresentado,
para apreciação do(a) Reitor(a) e do Conselho Universitário da Unilab, além de relatório anual das
manifestações recebidas na Ouvidoria, com recomendação de medidas a fim de contribuir com a
melhoria con�nua da prestação dos serviços;

 

IX - propor, através da análise de dados e informações sobre as a�vidades de Ouvidoria, a
adoção de medidas para correção e prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela prestação do
serviço público;

 

X - recusar, como objeto de apreciação, as questões pendentes de decisão judicial;

 

XI - promover capacitação e treinamento relacionados às a�vidades de Ouvidoria na
Unilab;

 

XII - contribuir para a promoção, também, junto às várias instâncias acadêmicas e
administra�vas, dos direitos de grupos vulneráveis ou discriminados;

 

XIII - cooperar com as demais Ouvidorias Públicas, no sen�do de salvaguardar os direitos
dos cidadãos e garan�r a qualidade das ações e serviços prestados; 

 

XIV - facilitar ao máximo o acesso do usuário ao serviço da Ouvidoria; 

 

XV - aferir e analisar o grau de sa�sfação dos usuários, com relação aos serviços
prestados; 

 

XVI - ins�tuir ações de solução consensual de conflitos.

 

Parágrafo único. O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), definido pelo Decreto nº 7.724,
de 16 de maio de 2012, estará vinculado à Ouvidoria.

 
  

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO E DO CARGO DE OUVIDOR(A)
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Art. 7º A Ouvidoria será coordenada por um(a) Ouvidor(a), indicado(a) pelo(a) Reitor(a),
aprovado pelo Conselho Universitário e obedecendo aos critérios estabelecidos na Portaria nº 1.181, de
10 de junho de 2020.

 

§ 1º A Ouvidoria segue as orientações e determinações expedidas pela Controladoria Geral
da União (CGU).

 

§ 2º A Reitoria da Unilab poderá expedir instruções complementares regulamentando as
ações da Ouvidoria.

 

Art. 8º A permanência no cargo de �tular da unidade setorial de ouvidoria será de 03 (três)
anos consecu�vos, sendo permi�da a recondução, uma única vez, por igual período.

 

§ 1º A proposta de recondução prevista no art. 8º deverá ser subme�da à avaliação da
Ouvidoria-Geral da União - OGU pelo dirigente máximo da Unilab, no prazo mínimo de trinta dias e
máximo de sessenta dias, antes do término do tempo de exercício do(a) Ouvidor(a), acompanhada dos
seguintes documentos:

 

I - relatório, com balanço do período de gestão, contendo as ações consideradas exitosas,
principais dificuldades enfrentadas, propostas de ações para superá-las, responsáveis pela
implementação e os respec�vos prazos; 

 

II - comprovação de conclusão da Cer�ficação em Ouvidoria do PROFOCO.

 

§ 2º Caso a proposta de recondução não seja aprovada em virtude de descumprimento aos
requisitos previstos na Portaria nº1.181 de 10 de junho de 2020, o dirigente máximo da Unilab deverá
submeter nova indicação, no prazo de sessenta dias, contado da ciência da avaliação da OGU.

 

§ 3º Finda a recondução referida no caput, se a manutenção do �tular da unidade de
ouvidoria for imprescindível para a finalização de trabalhos considerados relevantes, o reitor(a) poderá
prorrogar a �tularidade por mais um ano, mediante decisão fundamentada que contenha o plano de
ações correspondente.

 

Art. 9º As propostas de nomeação, designação e de recondução do(a) �tular Ouvidoria
serão encaminhadas, pelo(a) Reitor(a) à avaliação da Controladoria-Geral da União - CGU, nos termos do
art. 11, § 1º e § 3º, do Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018.

 

§ 1º São nulas a nomeação, a designação, a recondução e a des�tuição de �tular de
Ouvidoria sem a prévia aprovação da CGU.

 

§ 2º A unidade setorial de ouvidoria dos órgãos e en�dades do SisOuv não
poderão permanecer sem �tular subme�do à CGU por prazo superior a noventa dias.
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Art. 10. A Reitoria da Unilab assegurará as condições de trabalho necessárias para que a
Ouvidoria da Unilab cumpra suas funções e funcione plenamente, inclusive para que o exercício das
atribuições de seus integrantes não lhes resulte em qualquer prejuízo ou dano.

 

Art. 11. Caberá ao(à) Reitor(a) a indicação da Autoridade de Monitoramento do SIC,
conforme art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 

Parágrafo único. Compete à Autoridade de Monitoramento:

 

I - assegurar o cumprimento das normas rela�vas ao acesso à informação, de forma
eficiente e adequada aos obje�vos da Lei nº 12.527/2011, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e
demais legislações per�nentes ao tema;

 

II - avaliar e monitorar a implementação do disposto na Lei nº 12.527/2011 e apresentar
relatório anual acerca do seu cumprimento;

 

III - recomendar às unidades as medidas indispensáveis à implementação e ao
aperfeiçoamento das normas e dos procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto
dessa Lei e seus regulamentos;

 

IV - orientar unidades no que se refere ao cumprimento do disposto na Lei de Acesso à
Informação (LAI) e seus regulamentos.

 

Art. 12. Será garan�do ao(a) Ouvidor(a) direito de voz nos Conselhos Superiores da Unilab,
mediante mo�vação por escrito da necessidade.

 

Art. 13. A função do(a) Ouvidor(a) é unipessoal.

 

Art. 14. Caberá ao(a) Ouvidor(a):

 

I - conhecer toda estrutura e funcionamento da Unilab;

 

II - exercer a função de representante do usuário junto à Ins�tuição;

 

III - receber comunicações e denúncias anônimas, procedendo conforme instrução da
OGU/CGU;

 

IV - Rejeitar reclamações manifestamente improcedentes e de comprovada má-fé,
determinando o arquivamento de tais;

 

V - atender com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer discriminação e pré-
julgamento;
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VI - agir com integridade, transparência, imparcialidade e jus�ça;

 

VII - resguardar o sigilo das informações, quando solicitado e sempre que este se fizer
necessário na tramitação do processo, em conformidade com a legislação per�nente;

 

VIII - prestar informações e esclarecimentos à Reitoria e ao Conselho Universitário, quando
convocado para tal fim;

 

IX - Subsidiar a construção das polí�cas e dos processos internos de trabalho, através de
relatórios ou solicitações;

 

X - garan�r que todas as demandas recebidas e sugestões apresentadas tenham resposta
conclusiva;

 

XI - prestar, com primazia, o atendimento às informações demandadas;

 

XII - manter um relacionamento harmonioso com as diversas áreas da Unilab, voltando-se
para o fortalecimento da cidadania, com condutas educa�vas e orienta�vas;

 

XIII manter-se informado sobre decisões e acontecimentos legais, pedagógicos,
administra�vos e técnicos de toda a Ins�tuição, para facilitar o atendimento das demandas;

 

XIV - estabelecer e divulgar, em local próprio, suas ro�nas, visando à o�mização de sua
função;

 

XV - requerer a alocação de recursos humanos e materiais à Reitoria para a realização das
a�vidades da Ouvidoria; 

 

XVI – orientar a equipe da Ouvidoria; 

 

XVII - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

 

Art. 15. Ao(a) Ouvidor(a) é proibido:

 

I - publicizar nomes, fatos, ou situações que tenham sido levados ao seu conhecimento, em
razão da função;

 

II - revelar, sem mo�vo plenamente jus�ficável, a iden�dade de denunciante;

 

III - atrasar ou deixar de encaminhar sem justo mo�vo as demandas da Ouvidoria;
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IV - demonstrar apreço ou desapreço por pessoas, fatos ou situações que tenham sido
levados ao seu conhecimento em razão da função;

 

V - invadir a competência de outros setores ins�tucionais.

 

Art. 16. O afastamento do Ouvidor da Unilab, poderá ocorrer:

 

I - a seu pedido;

 

II - ao perder o seu vínculo funcional com a Ins�tuição ou alterar seu regime de trabalho;

 

III - por exercício de a�vidade ou função que configure conflito de interesse com o cargo;

 

IV - se for condenado em processo administra�vo disciplinar;

 

V - se sofrer punição da Comissão de É�ca;

 

VI - por decisão do(a) Reitor(a).

 

Art. 17. A Unilab deverá comunicar à CGU a exoneração ou dispensa imediata que decorrer
de pedido do �tular, falecimento ou do encerramento do vínculo funcional do �tular da ouvidoria com o
Serviço Público Federal, sem prejuízo da adoção de providências para a indicação de novo �tular, de
acordo com a portaria nº 1.181 de 10 junho de 2020.

 

Art. 18. A proposta de dispensa ou exoneração do �tular da ouvidoria pelo reitor deverá
ser mo�vada, encaminhada para apreciação do Consuni, e a jus�fica�va encaminhada previamente à
aprovação da CGU, de acordo com a portaria nº 1.181 de 10 junho de 2020.

 

Parágrafo único. Em caso de vacância do cargo de Ouvidor(a), seu subs�tuto eventual
deverá ser designado interinamente para assumir suas funções até a nova designação de acordo com o
art. 9º desse Regimento.

 

Art. 19. A Ouvidoria da Unilab u�lizará, para encaminhamento de suas demandas, a linha
hierárquica ins�tucional.

 

Parágrafo único. Quando a linha hierárquica revelar-se insuficiente ou ineficaz para
oferecer resposta à determinada demanda, o assunto será encaminhado à Reitoria.

 

Art. 20. A Ouvidoria não é responsável pela apuração de denúncia ou por qualquer
providência decorrente de processo administra�vo, que venha a ser instaurado a par�r de ações
desenvolvidas por elas. 
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Parágrafo único. Respeitado o sigilo da informação e os requisitos legais, a Ouvidoria
disponibilizará documentação para subsidiar sindicâncias ou processos administra�vos, no âmbito da
Unilab.

 

Art. 21. No cumprimento de suas atribuições, a Ouvidoria da Unilab poderá contar com a
colaboração de servidores(as); para tal, deverá formalizar solicitação fundamentada às unidades ou
órgãos da administração central em que os(as) servidores(as) cuja colaboração é solicitada estejam
lotados(as).

 
 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 22. A Reitoria, as Pró-Reitorias, as Diretorias, as Coordenações e demais unidades que
compõem a estrutura organizacional e funcional da Unilab, deverão cooperar com a Ouvidoria no
exercício de suas atribuições, facilitando o acesso desta aos serviços e informações.

 

Art. 23. À equipe da Ouvidoria da Unilab, no exercício de suas funções, será exigido
comportamento é�co, zeloso, transparente, sigiloso, íntegro, digno e respeitoso, compa�vel com os
princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Cons�tuição da República Federa�va do
Brasil e do Código de É�ca dos Servidores Públicos Federais.

 

Art. 24. As dúvidas que surgirem na execução deste Regimento, assim como os casos
omissos, serão resolvidos pela autoridade máxima da ins�tuição. 

 

Art. 25. Este Regimento poderá ser revisado a par�r de proposta do(a) Ouvidor(a)
encaminhada à autoridade máxima da Unilab, o qual procederá às medidas que se fizerem necessárias.

 

 

 

Referência: Processo nº 23282.015903/2021-12 SEI nº 0383125
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Timbre
  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
REITORIA

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 462, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Regulamenta as ações complementares de
assistência  estudan�l  na  Unilab durante o
período de  Emergência  em Saúde  Pública
de  importância  Internacional,  em
decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de
2010,  publicada no DOU de 21 de julho de 2010,  e  o Decreto Presidencial  de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando a relevância do atendimento estudan�l prioritário a discentes em situação
de vulnerabilidades para a permanência qualificada no ensino superior; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional,
pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que
declara  Emergência  em Saúde  Pública  de  Importância  Nacional  (ESPIN),  em  decorrência  da  Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional, decorrentes do coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Resolução Ad Referendum Consuni/Unilab nº 31, de 30 de julho de 2021,
que regulamenta o Programa de Assistência Estudan�l (PAES) da Unilab; 

Considerando a Resolução Ad Referendum Consuni/Unilab nº 04, de 23 de Abril de 2020,
que altera as resoluções Resolução Ad Referendum CONSUNI N° 3, de 24 de março 2020 e a Resolução Ad
Referendum CONSUNI No 2, de 17 de março de 2020, as quais dispõem sobre as ações, da Unilab, para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria Reitoria nº 110, de 17 de março de 2020, que ins�tui o Comitê de
Enfrentamento ao COVID-19 (CIEC/UNILAB), e suas alterações; 
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Considerando a Portaria Reitoria/Unilab, nº 346, de 14 de outubro de 2021 que dispõe
sobre o retorno gradual e seguro das a�vidades presenciais na Unilab;

Considerando o que consta no processo nº 23282.406461/2020-21, resolve:

Art. 1º  Definir ações complementares do Programa de Assistência Estudan�l (PAES) para o
período de enfrentamento da pandemia decorrente do corona vírus (COVID-19), bem como as condições
técnicas para sua viabilização. 

Art. 2º Prorrogar, por até 6 (seis) meses após o retorno gradual e seguro das a�vidades
presenciais, previsto por meio de Portaria Reitoria/Unilab nº 346, de 2021,  os cronogramas de renovação
vinculados ao Edital nº 03/2019/PROPAE do Programa de Assistência ao Estudante (PAES) com vigência
encerrada no período de a�vidades remotas;

§ 1º Os estudantes ficarão vinculados ao Programa de Assistência ao Estudante (PAES) até a
publicação do resultado final do processo sele�vo para o qual foram convocados pela  Coordenação de
Polí�cas Estudan�s (Coest/Propae), para fins de renovação no programa. 

§ 2º Os auxílios permanecerão vigentes enquanto durar o processo de renovação descrito
no parágrafo anterior.

§ 3º Os estudantes que não atenderem à convocação para renovação serão sumariamente
desvinculados do PAES a par�r da data de publicação do resultado final do processo sele�vo para o qual
foram  convocados,  conforme  o  plano  de  renovações  elaborado  pela  Comissão  de  Seleção  e  de
Acompanhamento de Permanência ao Estudante (COSAPE).

Art. 3º  Conceder, enquanto perdurar o fechamento dos Restaurantes Universitários (RU),
ajuda de custo no valor máximo de R$ 220,00 mensais para gastos com alimentação para os estudantes
nas seguintes situações: 

§ 1º Estudantes internacionais beneficiários do auxílio moradia; 

§ 2º  Estudantes par�cipantes do Programa de Compar�lhamento de Moradia (Pró acolher)
na condição de acolhido(a). 

Art. 6º Para cumprimento do disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019,
ficam revogadas:

I - Portaria Reitoria nº 243, de 10 de junho de 2020; e
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II -  Portaria Reitoria Nº 093, de 23 de março de 2021.

 Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação no Bole�m de Serviço.

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
17/12/2021, às 16:06, 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 0382672 e o código CRC 250496E3.

Referência: Processo nº 23282.406461/2020-21 SEI nº 0382672
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 464, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Dispõe sobre a regulamentação das
Brigadas de Incêndio no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de
2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando a Portaria Norma�va nº 03/2010-SRH/MPOG, de 7 de maio de 2010; a
Portaria nº 6, de 20 de janeiro de 2004, do Corpo de Bombeiros do Ceará; as normas ABNT NBR 14276
e NBR 15219; o Decreto nº  10.139, de 28 de novembro de 2019;

Considerando o que consta no processo nº 23282.005966/2021-52, resolve:

 

CAPÍTULO I

DAS BRIGADAS DE INCÊNDIO

 

Art. 1º Criar as Brigadas de Incêndio no âmbito da Unilab e estabelecer os parâmetros para
sua implantação na forma desta portaria.

 

Art. 2º As Brigadas de Incêndio são grupos capacitados, que atuarão em áreas
preestabelecidas, desenvolvendo a�vidades de prevenção e combate aos princípios de incêndio,
abandono de área e aplicação dos primeiros socorros, visando proteger a vida e o patrimônio, reduzir as
consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente.

 

Art. 3º As Brigadas de Incêndio da UNILAB terão as seguintes atribuições, de acordo com a
Norma ABNT NBR 14.276:

 

I - exercer a prevenção, combater princípios de incêndio, efetuar o abandono e salvamento
de acordo com as atribuições e os planos existentes;



II - conhecer e executar o plano de emergência contra incêndio da planta e os riscos de
incêndio do Campus em que atuam diretamente;

III - promover a cultura de prevenção de incêndio em suas unidades de atuação;

IV - contribuir com os exercícios simulados promovidos pela equipe da Divisão de Atenção
à Saúde e Segurança do Servidor da Unilab; e

V - efetuar a verificação geral e periódica dos equipamentos de segurança, elaborando
relatório e encaminhando à Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor (DAS), quando for o
caso, comunicando as irregularidades encontradas.

 

Parágrafo único. As atribuições das brigadas de incêndio constarão no Plano de
Emergência Contra Incêndio (PECI) de cada Campus da Unilab.

 

Art. 4º A formação, implantação e assessoria técnica das brigadas de incêndio serão
responsabilidade da equipe da Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor (DAS).

 

Art. 5º O Treinamento da Brigada de caráter obrigatório e con�nuado, com carga horária
de 20 (vinte) horas, obedecerá ao Programa de Treinamento ins�tuído pela Divisão de Atenção à Saúde e
Segurança do Servidor (DAS), com base na Norma ABNT NBR 14.276.

 

Art. 6º A Brigada realizará reuniões ordinárias bimestrais e, de acordo com a necessidade,
reuniões extraordinárias.

 

Art. 7º A brigada de incêndio deve ser organizada, funcionalmente, com os seguintes
componentes:

 

I - brigadistas; 

 

II - líder;

 

III - chefe de brigada;

 

IV - coordenador geral; e

 

V - assessor técnico.

 

Art. 8º  Será de responsabilidade da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) o
dimensionamento das brigadas de incêndio.

 

Art. 9º  Os componentes das brigadas de incêndio serão designados pelos respec�vos
gestores, mediante publicação de portaria no Bole�m de Serviço, observados fatores rela�vos a
condições �sicas, de saúde, permanência na edificação durante seu turno de trabalho e bom
conhecimento das instalações.

 



CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 10. Os casos omissos desta portaria serão resolvidos pela SGP.

 

Art. 11. Fica revogada a Portaria Reitoria nº 199, de 18 de maio de 2021.

 

Art. 12. Esta portaria entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2021.

 

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
20/12/2021, às 15:03, 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 0383891 e
o código CRC E3F04621.

 

Referência: Processo nº 23282.005966/2021-52 SEI nº 0383891

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 611, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

   

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de 07/08/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, 

Considerando o que consta no Processo nº 23282.016799/2021-75, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao servidor técnico-administra�vo ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE
n° 2151316, ocupante do cargo de Técnico em Edificações, lotado na Pró-Reitoria de Administração,
incen�vo à qualificação no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico, com base
nos ar�gos 11 e 12 da Lei 11.091/05, e Anexo XVII da Lei 12.772/12.

 

Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço, com efeitos
financeiros a par�r de 08 de dezembro 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 17/12/2021, às 07:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0381988 e
o código CRC 1F14DA2D.
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Referência: Processo nº 23282.016799/2021-75 SEI nº 0381988
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 613, DE 20 DE DEZEMBRO 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 179, de 29/04/2019, publicada no DOU nº 83 de
02/05/2019, no uso das atribuições a ele conferidas, 

Considerando o que consta no Processo nº 23282.014659/2021-62, resolve:          

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento do servidor docente ANDRÉ TELLES DO ROSÁRIO, Siape:
2257426, no período de 01/04/2022 a 29/06/2022, a fim de usufruir da Licença Capacitação,
quinquênio 2015/2020, de acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90 e o Art. 10 do Decreto 5.707/06.

 

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 20/12/2021, às 10:57, 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 0383632 e
o código CRC AB9022A7.

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 614, DE 20 DE DEZEMBRO 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 179, de 29/04/2019, publicada no DOU nº 83 de
02/05/2019, no uso das atribuições a ele conferidas, 

Considerando o que consta no Processo nº 23282.013932/2021-31, resolve:          

 

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento da servidora docente DANILA FERNANDES
TAVARES, Siape: 1963927, no período de 04/04/2022 a 02/07/2022, a fim de usufruir da Licença
Capacitação, quinquênio 2012/2017, de acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90 e o Art. 10 do Decreto
5.707/06.

 

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 20/12/2021, às 10:57, 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 0383661 e
o código CRC 20EC5CFB.

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 23282.013932/2021-31 SEI nº 0383661





 

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

  

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 12, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Dispõe sobre a normatização dos
processos de progressão, promoção,
estágio probatório e aceleração da
promoção, bem como dos procedimentos
de avaliação de desempenho, da
Carreira de Magistério Superior no
âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

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 de maio de
2018,   publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11 de maio de 2018, no
uso das atribuições a ele conferidas, e em atendimento ao disposto no Decreto nº
 9.191, de 1º de novembro de 2017 e no Decreto 10.139, de 28 de novembro de
2019,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.007205/2021-35,
Considerando o PARECER GTAN nº 217/2021/GTAN/UNILAB, que aponta

a necessidade de revisão do documento, para fins de adequação ao padrão de
formatação de atos normativos definidos pelo Decreto Nº 10.139/2019, com ajustes
em sua epígrafe, na ementa e melhora da técnica legislativa, resolve:

 
 

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  Aprovar os procedimentos relativos à instrução dos processos
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de progressão, promoção funcional e aceleração da promoção docente, bem como à
avaliação de desempenho de servidor docente em estágio probatório do quadro da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira serão
disciplinadas por esta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Também se aplicam as regras desta Instrução
Normativa aos servidores de carreira de outras instituições em exercício na Unilab.

 
Seção I

Aspectos Conceituais
 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento

imediatamente superior dentro de uma mesma classe.
II - promoção é a passagem do servidor de uma classe para outra

subsequente. 
III - avaliação de desempenho é o processo de avaliação das atividades

desenvolvidas pelo docente durante o interstício estabelecido na legislação para fins
de progressão e/ou promoção funcional ou para avaliação de servidor em estágio
probatório.

IV - aceleração da Promoção é a promoção funcional que pode ser
realizada em virtude de aprovação do servidor em estágio probatório.

§ 1º  O Anexo I desta Instrução Normativa define as classes e níveis de
que tratam os incisos I e II.

§ 2º  O Anexo II desta Instrução Normativa apresenta as formas de
desenvolvimento da carreira docente, conforme a Lei nº 12.772, de 2012, e
alterações.

 
Seção II

Das Progressões e Promoções
 

Art. 3º  A progressão na Carreira de Magistério Superior da Unilab
ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos na Lei No 12.772/2012 e
observará, cumulativamente:

I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo
exercício em cada nível; e

II - a aprovação em avaliação de desempenho, devendo considerar o que
consta na Resolução CONSUNI nº 23/2014.

 
Art. 4º A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24

(vinte e quatro) meses no último nível de cada Classe antecedente àquela para a qual
se dará a promoção, a aprovação em processo de avaliação de desempenho e,
ainda, obedecer às condições previstas no Art. 12, da Lei 12.772/12.
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Seção III
Estágio Probatório

 
Art. 5º  O professor ocupante de cargo efetivo adquirirá a estabilidade no

serviço público após 3 (três) anos de efetivo exercício, desde que aprovado em
avaliação de desempenho, nos termos da Resolução CONSUNI no 24/2014.

§ 1º De acordo com o Art. 20, § 1o, da Lei no 8.112/1990, 4 (quatro)
meses antes de findo o período do estágio probatório (três anos), o professor
deverá ser submetido à avaliação do desempenho e posterior homologação do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), na forma da Resolução
CONSUNI no 24/2014.

§ 2º Conforme a Nota Técnica SEI no 15.187/2019/ME, a partir de 06 de
fevereiro de 2020, o estágio probatório será suspenso no momento em que se iniciar
a licença para tratamento da própria saúde e esse período não será considerado
como de efetivo exercício para este fim.

§ 3º A suspensão de que trata o parágrafo anterior será encerrada e,
consequentemente, será reiniciado o estágio probatório quando o servidor retornar
ao efetivo exercício das atribuições do seu cargo efetivo.

 
Seção IV

Comissão de Avaliação Docente
 

Art. 6º  A Comissão de Avaliação Docente (CAD), responsável pela
avaliação de desempenho docente para fins de progressão e promoção funcional,
bem como de estágio probatório, a ser designada pela Diretoria da Unidade
Acadêmica mediante portaria prévia, deverá ser composta obrigatoriamente por 3
(três) docentes de classe superior à do avaliado, lotados na unidade do docente a ser
avaliado ou em outra unidade de área de conhecimento afim.

§ 1º No caso de não haver docente com classe superior à do avaliado no
âmbito da unidade de lotação, o diretor da unidade procederá à solicitação, à diretoria
de outra unidade acadêmica na Unilab, de docentes com classe superior ao do
avaliado, desde que sejam de área de conhecimento afim, para fins de composição da
CAD, encaminhando documento “ofício” no mesmo processo SEI objeto de avaliação
de desempenho.

§ 2º A resposta à solicitação de que trata o inciso anterior deverá ser
realizada no mesmo processo de encaminhamento, no prazo máximo de 4 (quatro)
dias úteis, indicando o (s) docente (s) para composição da CAD, observando-se o
disposto no caput.

 

CAPÍTULO II

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Seção I
Da progressão, promoção e estágio probatório
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Art. 7º  O processo de progressão/promoção deverá ser aberto com 60
(sessenta) dias de antecedência do término do interstício e o processo de estágio
probatório, com 120 (cento e vinte) dias antes de findo o período de três anos de
efetivo exercício no cargo efetivo, devendo instruí-lo com a documentação
necessária na seguinte ordem:

 
DE RESPONSABILIDADE DO DOCENTE

I - abrir processo no SEI, conforme o objeto (progressão, promoção ou
estágio probatório), selecionando um dos seguintes tipos de processo:

a) Pessoal: Progressão e Promoção (Quadro Efetivo) Docente; ou 
b) Pessoal: Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório

(Docente);
II - incluir e preencher o documento “Anexo V - Promoção Docente”,

indicando, inclusive, a identificação da finalidade da avaliação de desempenho a ser
realizada, detalhando a classe e o nível atuais do docente;

III - incluir termo de posse do cargo efetivo ou portaria da última
progressão/promoção;

IV -incluir o documento “Anexo I - Relatório de Produtividade”, com
identificação das atividades realizadas pelo docente dentro do interstício avaliado;

V -  incluir documentação comprobatória do que foi declarado no
relatório de produtividade, considerando apenas o interstício sob avaliação;

VI - incluir certificado de conclusão do curso de formação docente,
previsto na Resolução CONSUNI n. 24/2014 - obrigatório somente nos casos de
estágio probatório;

VII - incluir documento “despacho”, encaminhando a documentação
composta no processo ao Diretor de Unidade Acadêmica, para fins de avaliação de
desempenho.

§ 1º Caso o processo instruído com a documentação acima não esteja
aberto na unidade do Instituto Acadêmico, como por exemplo, na coordenação de
curso, os autos deverão ser encaminhados para a unidade do Instituto Acadêmico.

§ 2º Os processos abertos com data posterior ao período estabelecido
no caput podem comprometer o curso normal do processo de avaliação de
desempenho e, consequentemente, ocorrer em prejuízos aos efeitos legais e
financeiros, conforme o caso, nos termos desta Instrução Normativa.

 
DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE ACADÊMICA

 
Art. 8º  O Diretor de Unidade Acadêmica deverá proceder com a

avaliações discentes e dos pares no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados
do recebimento do processo pelo docente interessado, observando-se o inciso VII e
parágrafo 1º do Art. 7º, desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Caso prazo estipulado no caput não seja suficiente para
proceder a continuidade do trâmite, será permitido o prazo por igual período, desde
que motivado pela direção da Unidade Acadêmica, mediante despacho no processo
objeto de avaliação.
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Art. 9º  Concluídas as avaliações previstas no artigo anterior dentro do
prazo estabelecido, o Diretor de Unidade Acadêmica deverá proceder com a
designação dos membros da Comissão de Avaliação Docente, mediante expedição de
portaria, no prazo máximo de 6 (seis) dias úteis contados da inclusão das avaliações
discentes e dos pares no processo SEI, observando-se o Art. 6º, desta Instrução
Normativa, e incluir no processo SEI os documentos abaixo, na seguinte ordem:

I - ANEXO IX - Avaliação dos Pares;
II - ANEXO X - Avaliação Discente;
III - Portaria de Designação da respectiva comissão avaliadora (CAD)
§ 1º Todos os campos dos formulários elencados acima deverão ser

rigorosamente preenchidos, inclusive a assinatura do(s) responsável (is) pelo
documento.

§ 2º Fica a critério do diretor da Unidade Acadêmica a adoção de
métodos de avaliação na modalidade a distância, desde que os tópicos do formulário
reflitam os anexos da Resolução CONSUNI nº 23/2014.

§ 3º No caso do item anterior, poderá ser considerada a declaração do
instituto, informando a média obtida após a realização das avaliações discentes do
respectivo docente interessado, desde que obedecidos os quesitos do Anexo X, da
Resolução nº 23/2014.

§ 4º Em nenhuma hipótese a portaria da CAD deverá ser expedida de
forma posterior à data de avaliação, sob sujeição de prejuízo ao processo de
avaliação;

§ 5º A portaria de constituição da CAD deverá ser divulgada na página da
unidade acadêmica, de acordo com as orientações do Ofício Circular Nº 10/2020/SGP
(processo SEI nº 23282.403566/2020-28).

 
DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOCENTE (CAD)

 
Art. 10.  Antes de iniciar a avaliação, a CAD deverá, observando-se o Art.

7º e Art. 9º desta Instrução Normativa, verificar:
a) a adequação do requerimento com o tipo de processo e o

preenchimento adequado das informações ;
b) a adequação da instrução processual e atendimento aos itens

previstos no Art. 7º desta norma;
c) o período de avaliação da documentação apresentada, devendo estar

em consonância com o interstício avaliado, conforme o disposto nos artigos 3o a 5o
desta norma, de acordo com o objeto da avaliação (progressão/promoção ou estágio
probatório); e

d) no caso de avaliação por estágio probatório, obrigatoriamente (Art.
20, da Lei 8.11290), os membros deverão ater-se de que a aptidão e capacidade
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observadas: a assiduidade, a
disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade.

 
Art. 11.  Após a análise, a CAD deverá emitir relatório de avaliação no

prazo máximo de 7 (sete) dias úteis contados da emissão da portaria emitida pela
direção da Unidade Acadêmica, mediante inclusão e preenchimento dos seguintes
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documentos no SEI, nessa ordem:
a) Anexo III - Comissão de Avaliação Docente (Relatório Final da

Comissão de Avaliação Docente - CAD); e
b) Anexo II - Comissão de Avaliação Docente (Parecer Final da Comissão

de Avaliação Docente - CAD) - somente para progressões/promoções; ou
c) Anexo VIII - Comissão de Avaliação Docente (Parecer Final da

Comissão de Avaliação Docente - Estágio Probatório) - somente para estágio
probatório.

§ 1º A contagem de efeitos legais e financeiros da progressão/promoção
funcional terá como referência a data de assinatura do último membro no Parecer
Final da CAD (item “b”, do Art. 11), no caso da avaliação ocorrer posteriormente ao
cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses tendo como base a data dos
efeitos legais da última portaria de concessão da progressão/promoção.

§ 2º Para fins de facilitar o disposto no parágrafo anterior, recomenda-se
a avaliação de todos os membros em uma data programada internamente,
observando o prazo do caput.

§ 3º Ao término dos procedimentos acima, o presidente da CAD deverá
encaminhar o processo para a Comissão de Pessoal Docente (CPPD).

§ 4º No caso do docente em que o ingresso na Unilab decorreu por meio
de vacância por posse em outro cargo inacumulável de outra IFES, a eventual
documentação apresentada para avaliação, que tenha como objeto a produção
acadêmica ou outros documentos no período de vínculo na outra instituição, não
poderá ser levada em consideração para avaliação de desempenho na Unilab, por
ausência de regulamentação na Unilab e com base no PARECER MEC no
50068/2015/DCC/COLEP/CGGP/SAA.

§ 5º Durante o processo de avaliação, o relatório de produtividade
(Anexo I, da Resolução nº 23/2014) será considerado com base no início do
interstício até a data de assinatura daquele documento pelo interessado, não
podendo pontuar nos meses que restam para finalizar o interstício.

 
Art. 12.  No caso de impossibilidade de cumprimento do prazo previsto

no Art. 11 desta IN, a CAD poderá solicitar à Comissão Permanente de Pessoal
Docente (CPPD), mediante despacho no mesmo processo SEI objeto de avaliação, a
justificativa para prorrogação do prazo por igual período.

Parágrafo único. A resposta à solicitação de que trata o caput será
realizada pelo presidente da CPPD no prazo de 2 (dois) dias úteis.

 
DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE (CPPD)

 
Art. 13.  A CPPD procederá com a análise do processo nos termos do

que consta nos parágrafos anteriores, manifestando-se sobre a matéria, e incluir o
documento SEI:

(a) Anexo IV - Comissão Permanente de Pessoal Docente - Relatório Final
da Comissão Permanente de Pessoal Docente.

§ 1º Após manifestação da CPPD, o processo deverá ser encaminhado à
Divisão de Desenvolvimento de Pessoal para análise e emissão de parecer.
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§ 2º De acordo com o regimento interno da CPPD, compete à presidência
a condução dos trabalhos do colegiado, podendo estabelecer o prazo para
manifestação de seus membros, desde que a contagem do período tenha como início
a data de recebimento do processo na unidade.

 
DE RESPONSABILIDADE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E DA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
 

Art. 14.  A Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP) procederá com
a avaliação da instrução processual, em conformidade com esta Instrução Normativa
e com a legislação pertinente, e emitirá parecer acerca do objeto de solicitação do
docente (progressão/promoção/estágio probatório) a ser encaminhado para
manifestação da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

§ 1º Verificada qualquer situação em desacordo com esta Instrução
Normativa e com a legislação pertinente, a DDP poderá solicitar informações ou
retificação de atos aos agentes envolvidos no processo, desde que haja
manifestação da SGP.

§ 2º A resposta à solicitação de informações ou retificação de atos de
que trata o parágrafo anterior deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis.

 
Art. 15.  A correta instrução processual em conformidade com esta IN

ensejará no encaminhamento dos autos para homologação da progressão,
promoção ou estágio probatório pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE), que, posteriormente, ensejará na emissão de portaria de concessão pela
SGP, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento do termo de homologação
daquele Colegiado e, em seguida, será publicada no Boletim de Serviço da Unilab.

 
Seção II

Da aceleração da promoção
 

Art. 16.  Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo
cargo que atenderem aos seguintes requisitos de titulação farão jus a processo de
aceleração da promoção, para:

a) o nível inicial da Classe B, com denominação de Professor Assistente,
pela apresentação de titulação de mestre;

b)  o nível inicial da Classe C, com denominação de Professor Adjunto,
pela apresentação de titulação de doutor.

 
Art. 17.  A data de referência dos efeitos financeiros da aceleração da

promoção será considerada da data de requerimento, desde que atendidas
condições previstas no Art. 13 da Lei 12.772/2012 e na Resolução CONSUNI
nº 23/2014.

Parágrafo único. Caso a solicitação da aceleração da promoção ocorra
anteriormente ao término do estágio probatório, a partir desta data é que serão
considerados os efeitos na promoção.
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Art. 18.  O processo de aceleração da promoção deverá ser aberto pelo

interessado, mediante Processo SEI: Aceleração da Promoção, incluindo a
documentação necessária na seguinte ordem:

a) Anexo V- Promoção Docente – este deve ser devidamente preenchido;
b) Portaria de Homologação de Estágio Probatório do Docente; e
c) Cópia autenticada do Diploma de maior titulação do docente; apenas

nos casos em que o professor não for da Classe A, com designação de adjunto A.
§ 1º Incluída a documentação acima, o processo deverá ser

encaminhado pelo interessado para apreciação da Divisão de Desenvolvimento de
Pessoal, que, por sua vez, emitirá parecer no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento
do processo e encaminhará para análise da CPPD.

§ 2º A DDP poderá solicitar ajustes ou informações adicionais aos
interessados, durante a análise dos autos do processo, para fins de correta
instrução processual, de acordo com esta Instrução Normativa e com a legislação
pertinente.

 
Art. 19.  A CPPD emitirá parecer e encaminhará para manifestação da

SGP que, caso esteja em conformidade com a legislação, será providenciada a
portaria de concessão no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento do
parecer da CPPD e publicada no Boletim de Serviço.

 

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 20.  Os casos omissos a esta Instrução Normativa serão
esclarecidos pela Superintendência de Gestão de Pessoas e encaminhados aos
órgãos/unidades interessados.

 
Art. 21.  Revogar a Instrução de Serviço nº 03, de 07 de maio de 2020,

publicada no Boletim de Serviço nº 118, de 08 de maio de 2020.
 
Art. 22.  Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 3 de janeiro

de 2022.
 
 
 
 

ANEXO I
NÍVEIS E CLASSE DA CARREIRA DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,

CONFORME A LEI Nº 12.772/12 E ALTERAÇÕES
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1)Classe A, com as seguintes denominações conforme a titulação do
docente, constituída pelos níveis I e II:

Professor Adjunto A, se portador do título de doutor;
Professor Assistente A, se portador do título de mestre;
Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista;
2) Classe B, com a denominação de Professor Assistente, constituída

pelos níveis I e II;
3) Classe C, com a denominação de Professor Adjunto, constituída pelos

níveis de I a IV;
4) Classe D, com a denominação de Professor Associado, constituída

pelos níveis de I a IV;
5) Classe E, com a denominação de Professor Titular, com nível único.
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
21/12/2021, às 08:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0384156 e o código CRC D580B3F0.

Referência: Processo nº 23282.007205/2021-35 SEI nº 0384156
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