
 

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

  

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD Nº 03/2021, de 17 de agosto de 2021

 

 
Reedita a Instrução Normativa PROGRAD nº 02/2021, de
21  de  julho  de  2021,  que  dispõe  sobre  diretrizes  para  o
Calendário Letivo 2021 - Período Letivo 2021.1.

 

A Pró-reitoria de Graduação, estabelece, em caráter extraordinário e emergencial, diretrizes para o Calendário Letivo 2021 - Período Letivo
2021.1, sendo essa normativa aplicada aos Calendários nos cursos de Graduação, presencial, que tiverem suas ações curriculares autorizadas a
ocorrerem de forma remota (mediadas por recursos tecnológicos) e/ou híbridas no contexto das medidas preventivas a COVID-19.

Tais medidas tem por justificativas:

- a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;

- a Resolução N° 030/2013, de 25 de novembro de 2013 que normatiza os procedimentos relativos à matrícula de estudantes dos cursos de
graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB);

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

- o Art. 5º do Decreto Nº 34.128, de 26 de junho de 2021 do Governo do Estado do Ceará;

-  a  RESOLUÇÃO  AD  REFERENDUM  CONSEPE/UNILAB  Nº  93,  DE  11  DE  AGOSTO  DE  2021,  que  aprovou,  com  alterações,  ad
referendum  do  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  o  calendário  acadêmico,  no  regime  semestral,  dos  cursos  de  graduação  da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano letivo de 2021.

 

Dessa forma fica DELIBERADO que,

 

DA OFERTA DE DISCIPLINAS

Art. 1º - Os Institutos/cursos terão autonomia para propor componentes curriculares e atividades (cursos, oficinas e eventos) a compor a Oferta
de Disciplinas do Calendário Acadêmico do Período 2021.1, desde que seja deliberado que os mesmos deverão ocorrer de forma remota e/ou
híbrida, enquanto perdurarem as medidas de isolamento social em função da pandemia do Covid-19.

Art. 2°- Os Colegiados de curso devem fazer a revisão da Oferta Calendário - período letivo 2021.1, levando em consideração a Resolução nº N°
030/2013, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013, devendo estar em estreito alinhamento ao que determina a citada resolução, com destaque para:

- Art. 9º. No prazo estipulado pelo Calendário Universitário, a coordenação do curso deve solicitar a criação de turmas e vagas, para o período
letivo regular subsequente, ao Diretor do Instituto ou ao diretor da unidade acadêmica especializada responsável pela componente curricular,
por meio de formulário próprio.

Art. 3º - Os colegiados dos cursos, em anuência com seus respectivos institutos, têm autonomia para propor e deliberar sobre a Oferta de
Disciplinas virtual e/ou híbrido de modo que estarão respaldados pela Portaria MEC N ° 544, de 16 de junho de 2020, tendo como ênfase o que a
mesma estabelece o: Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados,
por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por
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instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

Art. 4º - Os cursos terão autonomia para ofertar dos componentes e atividades pertencentes ao Projeto Pedagógico do Curso - PPC, bem como
criar disciplina e atividades desde que aprovadas pelo colegiado e registradas em ata.

Art.  5º  -  A oferta de disciplinas poderá ter carga horária de extensão e/ou laboratório,  desde que possam ser cumpridas de forma híbrida
(presencial e virtual), devendo ser seguido o Plano de Biossegurança da Unilab.

Art. 6º - A oferta de disciplinas e atividades, quando possível, deve ser priorizada levando em consideração os/as estudantes que estejam na
condição de possíveis formandos/as.

Art. 7º - Considerando os efeitos da pandemia no que tange a oferta de componentes regulares no Período Excepcional – PLEX e no Calendário
2020, os colegiados têm a liberdade para criar, incluir, excluir, substituir e/ou adequar turmas de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC), na oferta sem cumprir as exigências do art. 21 da Resolução N. 030/2013 quanto à anuência de todos os/as estudantes matriculados/as.

Art. 8º - Os colegiados tem autonomia para realizar o cancelamento de componentes curriculares motivados pelo baixo número de matrícula,
devendo para tanto garantir aos/as estudantes opção de nova matrícula em outro(s) componente(s) curricular(es) em mesmo dia/horário de modo
a não prejudicar o cumprimento do carga horária prevista para o semestre curricular.

Parágrafo Único – No caso da disciplina elegível  ao cancelamento pelo colegiado,  a/o docente deverá compensar  com outra  componente
curricular, de modo a não comprometer o cumprimento da carga horária mínima estabelecida a ser ministrada.

 

DOS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS AO COLEGIADO

 

Art. 9º - Os colegiados dos cursos têm autonomia para deliberar:

I - quanto ao modo remoto como serão ministrados os conteúdos curriculares teóricos e/ou práticos de forma síncrona e/ou assíncrona;

II - quanto ao modo híbrido (presencial e remoto) como serão ministrados os conteúdos curriculares práticos;

III - quanto ao modo como se dará o registro de frequência das componentes curriculares teóricos e práticos;

IV - quanto ao modo que será realizada a 2ª chamada de provas e/ou avalições, se de forma remota e/ou presencial;

V - quanto ao modo de realização de Avaliação Final (AF), se de forma presencial ou remota.

Parágrafo único. Deve ser resguardado aos/as estudantes o direito em requerer a realização da 2ª chamada das provas e/ou avaliações, como
determinado pela Resolução nº 27 de 11.11.2014, que Dispõe sobre normas gerais para regulamentar a Avaliação da Aprendizagem nos curso de
graduação presencial da Unilab, como expresso:

Art. 3º Será assegurada ao docente a segunda chamada das avaliações formalmente indicadas pelos docentes desde que justificada e solicitada
pelo discente ao coordenador de curso, em requerimento específico (Anexo I), em até 03 (três) dias úteis após a realização da avaliação em
primeira chamada.

§ - Considerando que as atividades acadêmicas estão ocorrendo de forma remota e/ou híbrida o/a estudante terá por direito solicitar 2ª chamada
das provas e/ou avaliações, tendo por justificativa o seu não comparecimento ao momento da realização prova, em função de fatores ligados à
impossibilidade do uso de internet (ver formulário – Anexo I) desta normativa.

Art. 10º - Será resguardado aos/as estudantes solicitarem Revisão de Nota (ver formulário – Anexo II) desta normativa.

Art. 11º - Será resguardado aos/as estudantes Recorrerem da Revisão de Nota (ver formulário – Anexo III) desta normativa.

Art. 12º - O Plano de Ensino curricular deve ser apresentado aos/as estudantes na primeira semana da retomada de aula e deve conter os itens I a
V e os demais procedimentos a serem realizados em função do contexto preventivo à Covid-19.

Art. 13º - Nas aulas remotas, o registro de frequência dos/as discentes poderá ser efetuado a partir da presença destes nos encontros síncronos
e/ou na entrega de atividades assíncronas.

Art. 14º - Fica facultado aos colegiados deliberar sobre a realização de disciplinas de estágio supervisionado mediante atividades não presenciais
supervisionadas pelo/a docente responsável pela disciplina, devendo essa deliberação estar amparada na legislação vigente.

Art. 15º - A consolidação final da disciplina será feita pelo/a docente, obrigatoriamente, por meio do lançamento da frequência e das notas no
Sigaa.
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Art. 16º - Os colegiados deverão aprovar os Planos de Ensino junto aos seus respectivos colegiados, devendo contar em ata da reunião do
colegiado as decisões, e os respectivos Planos de Ensino.

Art. 17º - Caso o colegiado opte pela oferta de disciplinas de estágios em formato híbrido, deve anexar junto à ata de colegiado a legislação
pertinente que autorizada a realização de atividades presencial.

Art. 18º - Fica facultado aos colegiados deliberar sobre a realização de disciplinas de estágio supervisionado/obrigatório/internatos na saúde,
mediante  a  atividades  não  presenciais  supervisionadas  pelo/a  docente  responsável  pela  disciplina,  devendo  ainda  essa(s)  deliberação(ões)
constar(em) em Ata de Reunião de Colegiado.

 

DAS DEFESAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

Art. 19º - Está mantida a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução n° 11/2017/CONSUNI, de 02 de maio de 2017, que aprovou as normas
gerais para a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC para os cursos de graduação presencial. Devendo ser cumprido as normas
do Manual de Normalização de Trabalho Acadêmicos da Unilab (2020).

§ 1 - Deverá ser respeitada a Resolução n° 11/2017/CONSUNI, de 02 de maio de 2017, que aprovou as normas gerais para a elaboração dos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) para os cursos de graduação presencial. Contudo, no que se refere ao Art. 22 que determina: “A sessão
de defesa ou apresentação do TCC, de caráter obrigatório,  será aberta ao público.”,  essa deverá ocorrer de modo virtual e será divulgada
publicamente.

Art. 20º - Deverá constar nos autos do processo de Defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso -TCC, a ata indicando o endereço da sala virtual
em que ocorreu a defesa do mesmo (ver formulário - Anexo IV).

Art.  21º  -  As sessões  de  defesa  por  videoconferência,  ou outro  suporte  eletrônico equivalente  que permita  reuniões  remotas,  deverão ser
realizadas, em plataformas que permitam o acesso ao público externo. As fases de apresentação e arguição devem ser abertas ao público externo,
enquanto a fase de julgamento deve ser realizada em sessão secreta. No momento de apresentação e arguição, recomenda-se que apenas o
detentor da palavra esteja com microfone e vídeo ligados, cabendo ao presidente as definições de tempo e organização das falas.

Art. 22º - Os documentos da defesa devem estar, devidamente assinados (de forma digital), pelo sistema eletrônico da Unilab.

Art. 23º - Deverá ser cumprida a carga horária de extensão e de atividades complementares prevista nos Projetos Pedagógicos do Curso (PPC).

Art. 24º - As atividades complementares (cursos, palestras, workshops, webinários, entre outros) serão ofertadas de forma virtual seguindo as
necessidades dos institutos e seus respectivos cursos, de forma contínua.

 

DO USO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICOS DA UNILAB

 

Art. 25º - O/a docente pode optar por fazer uso dos equipamentos e/ou dos recursos didáticos da universidade, podendo requerer, via SIPAC, o
empréstimo dos mesmos.

Art. 26º - A DTI poderá fazer a aplicação dos softwares necessários ao uso do/a docente antes da retirada do equipamento.

Parágrafo  único.  O  docente  e/ou  servidor  poderá  indicar  a  instalação  dos  softwares  que  julgue  necessário  para  seu  uso,  verificando  a
possibilidade de compra/aquisição destes, priorizando o uso de softwares livres.

 

DO EMPRÉSTIMO DE LIVROS E ACERVOS DA BIBLIOTECA

 

Art. 27º - O/a docente pode fazer a solicitação de empréstimo de livros e acervos da universidade à biblioteca de forma virtual, cabendo fazer
prévio agendamento quanto à busca do material requerido.
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Art. 28º - O/a estudante poderá fazer empréstimo de livros junto à biblioteca por meio de prévio agendamento junto ao citado órgão.

 

DO TRANCAMENTO E EXCLUSÃO DE COMPONENTE CURRICULAR

 

Art. 29º - O/A aluno/a poderá solicitar trancamento de componente curricular, via Sigaa (portal do aluno) obedecendo o período estabelecido, na
Resolução nº 93/CONSEPE, de 11 de agosto de 2021 , que aprova o Calendário 2021.

Parágrafo  único.  O/a  aluno/a  deverá  atentar  para  a  obrigatoriedade  de  cursar  o  limite  mínimo  de  créditos  no  semestre  corrente,  o  qual
corresponde a 70% da carga horária total do respectivo período. Não sendo, portanto, permitido o trancamento de matrícula em mais de 50% das
turmas em que o estudante estiver matriculado.

Art. 30º - Fica deliberado que o/a estudante poderá solicitar junto à coordenação de curso, por formulário específico, a exclusão de componente
curricular, a qualquer tempo, por motivo de doença, do/a mesmo e/ou de familiar, devendo para tanto anexar os documentos comprobatórios (ver
formulário – Anexo V).

 

DOS CASOS OMISSOS

 

Art. 31º - Os casos omissos serão deliberados pela Prograd.

Art. 32º- Fica revogada a Instrução Normativa N. 02/2021, de 21 de julho de 2021 da Prograd.

 

Redenção-CE, 17 de agosto de 2021.

 

 

 

Profa. Dra. Geranilde Costa e Silva

Pró-reitora de Graduação

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E SELEÇÃO - COEGS

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD Nº 03/2021, de 17 de agosto de 2021

 

ANEXO I

 

REQUERIMENTO – SEGUNDA CHAMADA
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À: Coordenação do Curso de _________________________________________________

Aluno  (a):  ___________________________________________________________________  Matrícula:______________________  E-mail:
_____________________________________ Telefone: ___________________________________________________

Vem pelo  presente  requerer  2º  chamada  da  prova  da  disciplina  _______________________________turma_________-  ministrada  pelo(a)
Professor(a) __________________________________________ e realizada no dia ___/___/____, não podendo comparecer pelo(s) seguinte(s)
motivo(s):

 

- ( ) Internamento hospitalar, confirmada por atestado médico;

- ( ) Doença que impeça o comparecimento, confirmada por atestado médico;

- ( ) Luto por falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo grau, comprovável pelo atestado de óbito;

- ( ) Convocação para depoimento judicial, policial ou algo semelhante;

- ( ) Viagens de estudos por convênios ou intercâmbios da Unilab com instituições nacionais ou estrangeiras;

- ( ) Impedido/a de participar por fatores ligados ao não uso de internet. (não necessita anexar comprovante)

- ( ) Outro motivo ______________________________________________________________

_________________________________________________________________

(anexar comprovante)
 

Nestes termos

Pede deferimento.

 

__________________, ____ de __________________ de ______.

 

_____________________________________________

Assinatura do(a) aluno(a)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Recebido pela Secretária do Instituto em ____/____/_____ por _______________________________

Analisado por _____________________ em ____/____/_____

Parecer: ( ) deferido ( ) indeferido

Em caso de indeferimento encaminha-se em ____/____/_____ para ciência do interessado.

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E SELEÇÃO - COEGS

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD Nº 03/2021, de 17 de agosto de 2021

SEI/UNILAB - 0321993 - Instrução Normativa https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

5 of 9 03/12/21 11:59



 

ANEXO II

 

REQUERIMENTO – REVISÃO DE NOTA

 

 

A Coordenação do Curso de _____________________________________________

Aluno(a): _________________________________________________________________________

Matrícula: ______________________

E-mail: ____________________________________________

Telefone: ______________________________________

 

Vem pelo presente requerer revisão da nota da prova da disciplina ____________________________ turma ___________ aplicada pelo(a)
Professor(a)  _________________________________________  e  realizada  no  dia  ____/____/_____  pelo(s)  seguinte(s)  motivo(s)
_____________________________________________________________________________

 

 

__________________, ____ de __________________ de ______.

 

___________________________________________

Assinatura do(a) aluno(a)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Recebido pela Secretária do Instituto em ____/____/_____ por _______________________________

 

Encaminha-se em ____/____/_____ ao Prof.(a): _____________________________________ para revisão de nota.

 

 

____________________________________________

Coordenação do Curso
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ANEXO III
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REQUERIMENTO – RECORRER DA REVISÃO DE NOTA

 

 

À Coordenação do Curso de ________________________________________

Aluno(a): ______________________________________________________________

Matrícula: ______________________

E-mail: _______________________________________

Telefone: ______________________________

Vem pelo presente recorrer do parecer da revisão de nota da prova da disciplina __________________ turma __________ aplicada pelo(a)
Professor(a)  __________________________________________  e  realizada  no  dia  ____/____/_____  pelo(s)  seguinte(s)
motivo(s) ________________________________________________________________________

 

__________________, ____ de __________________ de ______.

 

 

___________________________________________

Assinatura do(a) aluno(a)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Recebido pela Secretária do Instituto em ____/____/_____ por _______________________________

 

Encaminha-se em ____/____/_____ a Comissão para análise do caso

 

____________________________________________

Coordenação do Curso
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ANEXO IV

 

ATA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

 

No dia ____ do mês de ______ do ano de 20___, em consonância com o que determinou a Resolução Ad Referendum - CONSEPE nº 93,
11.08/2021,  e  que  aprovou  o  Calendário  Acadêmico  2021,  a  correr  de  modo  virtual  e/ou  híbrido,  reuniu-se  na  sala  virtual  link:
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_________________________________________, no âmbito das dependências da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira no estado do/a _________________, a banca examinadora de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sendo ela
composta  pelos  seguintes  membros:  __________________________,  professor  orientador  e  os  professores  examinadores:  prof.
___________________e  profª.  __________________________________.  Nessa  oportunidade,  foi  avaliado  o  trabalho  do  estudante
_________________________________________,  intitulado:  “___________________________________________________”.  Os
trabalhos de apresentação e arguição foram iniciados às ____hs e encerrados às_____hs. Após a avaliação e deliberações por parte da banca
examinadora, o trabalho foi considerado ________________ , com conceito ______. Segue em anexo gravação desta sessão de defesa. Eu,
__________________________, lavrei a presente ata, que assino ao final juntamente com os membros efetivos.

 

PARECER JUSTIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor/a orientador/a: ______________________________________________

Professor/a avaliador/a: ______________________________________________

Professor/a avaliador/a: ______________________________________________
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ANEXO V

 

REQUERIMENTO – EXCLUSÃO DE DISCIPLINA DO HISTÓRICO

 

 

Venho  por  meio  deste  solicitar  exclusão  do  componente  curricular  ____________________________________________  Código
____________, tendo por justificativa: ( ) motivo de doença, do/a mesmo e/ou de familiar - parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o
segundo grau.

 

Obs.: Anexar comprovante(s)
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Documento assinado eletronicamente por GERANILDE COSTA E SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, em 17/08/2021, às
16:09, 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 0321993 e o código CRC FA72984F.

Referência: Processo nº 23282.011118/2021-82 SEI nº 0321993
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