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REITORIA 
 



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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 3, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho
de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1; 

Considerando o § 1º do art. 3º e o  inciso II do Parágrafo Único do art. 5º do Decreto nº
7.234, de 19 de julho de 2010;

Considerando o art. 15 da Resolução Consuni/Unilab nº 31, de 30 de julho de 2021;

Considerando o art. 4º da Portaria Propae nº 04, de 20 de agosto de 2021;

Considerando os incisos I, II, III, IV e V do art. 2º da Portaria Reitoria/Unilab nº 503, de 30
de novembro de 2020;

Considerando o art. 3º da Portaria Propae nº 03, de 03 de agosto de 2021;

Considerando o art. 36 do Decreto nº 9.191, de 01 de novembro de 2017;

Considerando o que consta no processo nº 23282.016893/2021-24, resolve:

 

Art. 1º  Ins�tuir o Grupo de Trabalho (GT) de Avaliação de Polí�cas de Assistência
Estudan�l, composto pelos seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:

 

I - Rodolfo Pereira da Silva;

 

II - Carlos Mendes Tavares;

 

III - Carla Craice da Silva;

 

IV - Francisco de Assis Silveira; e

 

V - Renato Tigre Mar�ns da Costa.

 

Art. 2º O Grupo de Trabalho de Avaliação de Polí�cas de Assistência Estudan�l em
atendimento aos obje�vos do Plano Nacional de Assistência Estudan�l (PNAES), do Programa de
Assistência ao Estudante (PAES) e do Programa Bolsa Permanência (PBP), terá as seguintes competências:



 

I - definir áreas prioritárias do PNAES para avaliação das Polí�cas de Assistência Estudan�l
na Unilab;

 

II - definir indicadores e estabelecer metas para avaliação das Polí�cas de Assistência
Estudan�l na Unilab;

 

III - iden�ficar as fontes de informações e de dados nas estruturas e nos sistemas
informacionais da Unilab cujos bancos de dados possibilitam as análises propostas pelo GT;

 

IV - elaborar relatórios técnicos e esta�s�cos referentes às ações das Polí�cas de
Assistência Estudan�l na Unilab, constando os seguintes obje�vos:

 

a) avaliar se os fatores receber ou não auxílio estudan�l, forma de entrada, nacionalidade,
sexo, dentre outras variáveis sociodemográficas refletem na transição acadêmica  dos discentes dentro da
Unilab. Entende-se a transição acadêmica como um processo de transformação, que implica no fluxo de
entrada e saída de um mesmo aluno em um ou mais cursos da ins�tuição;

 

b) definir os cursos com maior sucesso, isto é, aquele que apresenta a maior proporção de
discentes integralizados;

 

c) definir os cursos com maior retenção, isto é, aquele que apresenta a maior proporção de
discentes com permanência prolongada na universidade, levando a um atraso no período de
integralização;

 

d) definir os cursos com maior evasão, isto é, aquele que apresenta a maior proporção de
discentes que abandonaram o curso ou a ins�tuição de ensino superior (IES) por qualquer mo�vo.

 

V - promover a publicidade, a transparência e o controle social das Polí�cas de Assistência
Estudan�l na Unilab; e

 

VI - a apresentar recomendações aos gestores visando minimizar a evasão dos discentes da
Unilab.

 

Art. 3º O GT de Avaliação das Polí�cas de Assistência Estudan�l terá um prazo de atuação
de 180 (cento e oitenta) dias e deverá apresentar os seguintes resultados:

 

I - relatório técnico sobre metodologias de avaliação das polí�cas de assistência estudan�l
na Unilab;

 

II - relatório esta�s�co de avaliação de áreas das polí�cas de assistência estudan�l na
Unilab;

 



III - relatório técnico com definição de indicadores de avaliação das polí�cas de assistência
estudan�l na Unilab;

 

IV - relatório técnico com estabelecimento de metas das polí�cas de assistência estudan�l
na Unilab;

 

V - relatório técnico sobre metodologias da transição acadêmica dos discentes na Unilab;

 

VI - relatório técnico com definição de indicadores relevantes para a transição acadêmica
dos discentes na Unilab;

 

VII - relatório técnico contendo os cursos com maior evasão, retenção e sucesso, bem como
os cursos de baldeação que servem de trampolim para outros cursos;

 

VIII - relatório técnico com considerações e orientações referentes à prá�cas para combater
a evasão dos discentes da Unilab; e

IX - implementação do Painel Power BI “Propae em Números”, como ABA do “Unilab em
Números”.

 

Art. 4º O GT de Avaliação das Polí�cas de Assistência Estudan�l funcionará da seguinte
forma:

 

I - o GT funcionará com reuniões ordinárias quinzenais, em convocações emi�das por e-
mail com antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas;

 

II - excepcionalmente, o GT poderá realizar reuniões extraordinárias, por convocação do
Coordenador e/ou de qualquer membro por e-mail com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro)
horas;

 

III - as reuniões ordinárias e extraordinárias terão quórum mínimo de 3 (três) membros;

 

IV - em caso de necessidade de votação, as decisões serão por maioria simples. Em caso de
empate, a decisão será do Coordenador;

 

V - cada reunião será registrada em ata, a qual deverá ser assinada por todos os membros
par�cipantes;

 

VI - a Coest/Propae providenciará o apoio administra�vo para funcionamento regular do
GT.

 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a par�r de sua publicação.

 

 



 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
04/01/2022, às 14:14, 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 0389427 e o
código CRC CBC43050.

ANEXO DA PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 3, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

 

 

Grupo de Trabalho de Avaliação das Polí�cas de Assistência Estudan�l 

PLANO DE TRABALHO - 180 (cento e oitenta) dias

 

Mês Encontro Ação Mediação Responsáveis Observações

 

1

1

1. Homologação do Plano de
Trabalho

2. Definição de responsáveis por
ações

3. Acordos de metodologia do GT

4. Aspectos conceituais do PNAES

1. Com NASE/Coest/Propae

5. Desafios da Permanência

1. Com Prograd

   

2 1. Priorização de áreas do PNAES
no GT

2. Indicadores e metas na
avaliação de polí�cas

3. Design dos relatórios técnicos
do GT

   

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


4. Apresentações de bancos de
dados 

5. Definição de variáveis

 

2

3

1. Apresentação de resultados (I)

1. Indicadores

2. Metas

3. Vulnerabilidade
acadêmica

4. Evasão/Retenção/Sucesso

   

4

1. Análise crí�ca de indicadores

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

 

3

5

1. Análise crí�ca de metas

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

6

1. Análise crí�ca de
vulnerabilidade acadêmica

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

 

4

7

1. Análise crí�ca de
Evasão/Retenção/Sucesso

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

8

1. Apresentação de resultados (II)

1. Indicadores

2. Metas

3. Vulnerabilidade
acadêmica

4. Evasão/Retenção/Sucesso

   

 

5

9 1. Revisão crí�ca dos resultados (I)    



1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

10

1. Apresentação de resultados (III)

1. Indicadores

2. Metas

3. Vulnerabilidade
acadêmica

4. Evasão/Retenção/Sucesso

   

 

6

11

1. Revisão crí�ca dos resultados
(II)

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

12

1. Finalização dos trabalhos

1. Encaminhamento para
catalogação e publicação
dos relatórios técnicos

2. Apresentação de resultados à
comunidade

1. Seminário em parceria
com Observe/Unilab

   

 

Referência: Processo nº 23282.016893/2021-24 SEI nº 0389427
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 6, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de
2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021, publicado no
DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1, do Ministério da Educação,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.014716/2021-11, resolve:

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento no país, com ônus limitado para Unilab, da servidora técnico-
administra�va RENATA AGUIAR NUNES, Siape: 2036061, no período de 01/03/2022 a 30/12/2024, a fim de
cursar Doutorado Acadêmico em Teoria e História Literária, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP,
em São Paulo.

 

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

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
04/01/2022, às 20:28, 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 0390031 e o
código CRC BE67ED98.

 

Referência: Processo nº 23282.014716/2021-11 SEI nº 0390031

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 476, DE 3 DE JANEIRO DE 2022

  
Dispõe sobre a alteração na definição dos
serviços considerados de natureza con�nua
no âmbito da Unilab.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho
de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1; 

 

Considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, que trata da prestação
de serviços a serem executados de forma con�nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais
e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
observados os prazos legais;

Considerando o que consta no processo nº 23282.006622/2021-61, resolve:

 

 

Art. 1º Definir todos os serviços considerados de natureza con�nua que cuja interrupção
possa comprometer a con�nuidade das a�vidades da Administração e cuja necessidade de contratação
deva estender-se por mais de um exercício financeiro e con�nuamente, no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

 

§ 1º São considerados como serviços con�nuados no âmbito do órgão:

 

I - concessão administra�va de uso, onerosa;

 

II - controle de pragas urbanas: desinse�zação e desra�zação;

 

III - copeiragem, ascensorista, carregador e lavador de veículos;

 

IV - correios e telégrafos;



 

V  - editoração; 

 

VI - energia elétrica;

 

VII - eventos;

 

VIII - fornecimento de acesso à internet a todos os campi da Unilab;

 

IX - fornecimento de água tratada e coleta de esgotos sanitários;

 

X - fornecimento de exemplares de jornais e revistas, impressos e em versão digital;

 

XI - fornecimento de refeições para a comunidade acadêmica;

 

XII - gerenciamento de combus�veis, envolvendo a implantação, o fornecimento (gasolina,
álcool, diesel e gás natural veicular - GNV);

 

XIII - impressão, cópia, digitalização e fax; 

 

XIV - limpeza e conservação;

 

XV - locação de veículos;

 

XVI - manutenção com fornecimento de materiais, de pisos, forros, divisórias e vidros;

 

XVII - manutenção da frota de veículos;

 

XVIII - manutenção da rede de acesso da Unilab a internet;

 

XIX - manutenção de estabilizadores - no-breaks;

 

XX - manutenção de grupo de geradores;

 

XXI - manutenção do sistema de cabeamento de transmissão de dados e voz; 

 

XXII - manutenção do sistema de combate a incêndio;

 

XXIII - manutenção hidrossanitária e reparos prediais;



 

XXIV - manutenção preven�va e corre�va do sistema de ar condicionado;

 

XXV - material gráfico;

 

XXVI - operação, manutenção preven�va e corre�va em elevadores;

 

XXVII - operação, manutenção preven�va e corre�va nas instalações elétricas;

 

XXVIII - passagens aéreas;

 

XXIX - publicação de matéria e atos de caráter oficial no Diário Oficial da União;

 

XXX - publicidade legal em jornal de grande circulação;

 

XXXI - recepção, secretariado, auxiliar de serviços gerais, apoio administra�vo,
trabalhador rural (con�nuo);

 

XXXII - remessa de encomendas e cargas por via aérea, porta a porta, nacional e
internacional; 

 

XXXIII - seguro estudan�l;

 

XXXIV - seguro para frota oficial de veículos;

 

XXXV - serviço de manutenção de equipamentos de laboratório;

 

XXXVI - serviços de vigilância eletrônica/videomonitoramento;

 

XXXVII - sistema de gestão de bibliotecas - Sistema Pergamum;
 

XXXVIII -  sistema integrado de administração de serviços - SIADS; 

 

XXXIX - telefonia fixa, móvel, nacional, internacional e 0800; e

 

XL - vigilância armada e desarmada.

 

Art. 2º Fica revogada a Portaria Reitoria nº 386, de 10 de novembro de 2021.

 



Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2022.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
04/01/2022, às 14:15, 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 0388940 e
o código CRC BF1B4480.

 

Referência: Processo nº 23282.006622/2021-61 SEI nº 0388940

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 477, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

  
Revoga Atos Norma�vos para cumprimento
do disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010,
publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021, publicado no
DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1; 

Considerando o que consta no Decreto 10.139, de 28 de novembro 2019, alterado pelo
Decreto nº 10.437, de 22 de julho de 2020;

Considerando o constante dos autos dos processos nºs 23282.006501/2021-19,
23282.007211/2021-92, 23282.007209/2021-13, 23282.012765/2021-10, 23282.012717/2021-13,
23282.007214/2021-26, 23282.012775/2021-47, 23282.007213/2021-81, 23282.006314/2021-35 e
23282.012766/2021-56, resolve:

 

Art. 1º Revogar, na forma do Anexo, as Portarias:

 

I - já revogadas tacitamente por outro ato cuja matéria seja idên�ca e posterior;

 

II - cujos efeitos tenham se exaurido no tempo;

 

III - vigentes, cuja necessidade ou significado não pôde ser iden�ficado; e

 

IV - cujos efeitos não sejam aplicáveis ao contexto atual da Universidade.

 

§ 1º As Portarias ora revogadas advieram dos processos produzidos pelo Grupo de
Trabalho Atos Norma�vos (GTAN), os quais foram tratados pela Secretaria de Governança, Integridade e
Transparência (SGIT).

 



§ 2º A revogação de Portaria cuja matéria ficar sem amparo norma�vo é de total
responsabilidade do GTAN que deverá apresentar, em caráter emergencial, proposta norma�va que
subs�tua o texto equivocadamente revogado.

 

Art. 2º Eventuais ajustes serão realizados tempes�vamente ou conforme orientações da
Secretaria Especial de Modernização do Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2022.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
04/01/2022, às 14:14, 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 0385560 e
o código CRC 42743E7F.

ANEXO - PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 477, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

 

PORTARIAS REVOGADAS

 

Nº DATA PROCESSO SEI ASSUNTO/EMENTA
377 24/04/2015 23282.006501/2021-19 Tornar sem efeito a Portaria GR Nº 334 de 13 de abril de 2015

84 08/04/2012 23282.007211/2021-92  Estabelecer percentuais para fins de pagamento da Gra�ficação
por Encargos de Cursos e Concursos.

45 28/02/2011 23282.007209/2021-13
Aprovar a especificação dos critérios definidos nos ar�gos 4º, 5º e

6º da Resolução nº 001/CONSUP/UNILAB, de 12 de janeiro de
2011.

128 14/02/2017 23282.012765/2021-10 Ins�tui o Plano Anual de Capacitação dos Servidores desta
universidade para o ano de 2017.

957 22/10/2015 23282.012717/2021-13 Dispõe sobre a suspenção temporária dos processos de
Redistribuição.

705 01/09/2015 23282.007214/2021-26 Ins�tui o Plano Anual de Capacitação 2015 dos Servidores da
Unilab.

100 01/03/2019 23282.012775/2021-47 Re�fica a Portaria GR nº 1215/2018.
122 27/03/2013 23282.007213/2021-81 Dispõe sobre a seleção de professor subs�tuto.

915 11/09/2017 23282.012766/2021-56 Dispõe sobre a regulamentação da concessão de adicional
ocupacional de insalubridade.

 

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


 

MEMORANDO ELETRÔNICO GR REVOGADO

 

Nº DATA PROCESSO SEI ASSUNTO/EMENTA
32 03/06/2015 23282.006314/2021-35 Informação sobre cerimônia de Posse

Referência: Processo nº 23282.006501/2021-19 SEI nº 0385560
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 13, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Reedita a Instrução Norma�va nº 5/2020,
que dispõe sobre a norma�zação da licença
para capacitação de servidores docentes da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira enquanto
perdurar o PARECER DE FORÇA
EXECUTÓRIA
nº 00027/2020/NAP/PFCE/PGF/AGU, para
atendimento ao Decreto nº 10.139/2019.

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 23282.007207/2021-24,

Considerando o PARECER GTAN nº 219/2021/GTAN/UNILAB, que aponta a necessidade de
revisão do documento, para fins de adequação ao padrão de formatação de atos norma�vos definidos
pelo Decreto Nº 10.139/2019, com ajustes em sua epígrafe, na ementa e melhora da técnica
legisla�va, uma vez que o Parecer de Força Executória con�nua vigorando, resolve:

 

 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  Aprovar a norma�zação da licença para capacitação de servidores docentes da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira enquanto perdurar a vigência
do Parecer de Força Executória nº 00027/2020/NAP/PFCE/PGF/AGU.

 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Instrução Norma�va, considera-se:

I - quinquênio - período de 05 (cinco) anos tendo como data inicial a entrada do referido
servidor no serviço público federal;
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II - abrir processo - iniciar processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI;

III - remeter processo - enviar processo à unidade;

IV – unidade organizacional – unidade na qual o servidor exerce suas a�vidades.

 

Art. 3º  A concessão da licença para capacitação fica condicionada ao planejamento
interno da Unidade Acadêmica, à oportunidade do afastamento, à relevância do evento para a
ins�tuição, bem como à contribuição da capacitação para o desenvolvimento do servidor no exercício de
suas funções.

Parágrafo único. A carga horária total da licença para capacitação não poderá ser inferior a
20 (vinte) horas semanais.

 

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 

Art. 4º  A solicitação da licença capacitação deverá ser realizada por meio do Processo
denominado Licença para Capacitação, disponível no SEI, devendo ser anexados, obrigatoriamente, os
seguintes documentos:

I - Formulário de Solicitação de Licença para Capacitação, contendo as seguintes
informações:

a) local em que será realizada;

b) carga horária prevista;

c) período do afastamento previsto, incluído o período de trânsito, se houver, sendo
dispensada a apresentação prévia de documentos comprobatórios;

d) ins�tuição promotora, quando houver;

e) custos previstos relacionados diretamente com a ação, se houver;

f) custos previstos com diárias e passagens, se houver;

g) jus�fica�va quanto ao interesse da administração pública naquela ação, visando ao
desenvolvimento do servidor;

II - comprovante de matrícula/inscrição ou documento que comprove o vínculo de estudo,
onde conste o período, a carga horária e a natureza do evento de capacitação, quando for o caso;

III - manifestação da chefia imediata do servidor, com sua concordância quanto à
solicitação;

IV - aprovação do Conselho de Unidade Acadêmica e do Colegiado do Curso, a respeito do
afastamento solicitado, para o caso de servidor docente;

 

Art. 5º  O período da Licença Capacitação será computado para todos os efeitos e
reconhecido como efe�vo exercício.

 

Art. 6º  O servidor só poderá ausentar-se do trabalho após a emissão e publicação da
portaria autorizando a sua licença.

Parágrafo único. Caso o servidor não apresente comprovante de sua par�cipação em ação
de capacitação no prazo de 30 (trinta) dias após o fim da licença, a chefia imediata deverá remeter o
processo à DDP, informando o ocorrido mediante o�cio, para fins de abertura de processo de reposição
ao erário.
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Art. 7º  A concessão da licença para capacitação não enseja a subs�tuição do servidor nem
a contratação de professor subs�tuto, conforme consta na Portaria nº 359/REITORIA/2019.

 

Art. 8º  Não poderá pleitear licença capacitação o servidor que se afastou para mestrado,
doutorado ou pós-doutorado, enquanto não �ver cumprido igual período ao que passou afastado, nos
termos do art. 96- A, § 4º da Lei 8.112/90.

 

Art. 9º  O servidor que usufruiu da licença capacitação fica impedido de se afastar para
par�cipação em programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – mestrado e doutorado, pelo prazo de 02
(dois) anos, nos termos do art. 96-A, § 2° da Lei 8.112/90.

Parágrafo único. Não há impedimento para concessão de afastamento para par�cipação
em pós-doutorado ao servidor que tenha usufruído da licença capacitação.

 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 10.  Os casos omissos a esta Instrução Norma�va serão esclarecidos pela
Superintendência de Gestão de Pessoas, ouvida a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD),
conforme o caso.

 

Art. 11.  Revogar a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020, publicada
no Bole�m de Serviço nº 149, de 1º de setembro de 2020.

 

Art.  12.  Esta Instrução Norma�va entra em vigor a par�r de 3 de janeiro de 2022.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 30/12/2021, às 17:26, 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 0388111 e
o código CRC 6C39A5CC.

Referência: Processo nº 23282.007207/2021-24 SEI nº 0388111

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

  

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

  

Reedita a Instrução Norma�va nº 6/2020, que dispõe sobre a
regulamentação dos procedimentos administra�vos para aceitação
de estagiários de nível superior nas modalidades de graduação e pós-
graduação, ensino médio e de educação profissional da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, para
atendimento ao Decreto nº 10.139/2019.

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 23282.007208/2021-79,

Considerando o PARECER GTAN nº 220/2021/GTAN/UNILAB, que aponta a necessidade de revisão do documento, para fins de adequação ao
padrão de formatação de atos norma�vos definidos pelo Decreto Nº 10.139/2019, com ajustes em sua epígrafe, na ementa e melhora da técnica legisla�va,
resolve:

 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  Aprovar os procedimentos administra�vos para aceitação de estagiários de nível superior nas modalidades graduação e pós-graduação,
ensino médio e de educação profissional no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

Parágrafo único. O disposto nesta Instrução Norma�va abrange tão somente aos estágios remunerados não-obrigatórios, não se aplicando,
portanto, aos estágios obrigatórios constantes nos projetos pedagógicos dos cursos.

Art. 2º  O estágio não-obrigatório deve estar em consonância com as diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso, bem como deverá ser desenvolvido como a�vidade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso.

Art. 3º  Poderão ser aceitos estagiários da Unilab ou de demais ins�tuições públicas ou privadas, desde que haja celebração de convênio com
esta Universidade e que atenda aos seguintes requisitos:

(a) matrícula e frequência regular do estudante, atestados pela ins�tuição de ensino, em curso de educação superior, de educação profissional,
de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos;

(b) celebração de Termo de Compromisso de Estágio - TCE entre o estudante, a parte concedente do estágio e a ins�tuição de ensino; e

(c) compa�bilidade entre as a�vidades desenvolvidas no estágio e as previstas no TCE.

 

 

CAPÍTULO II
DA SUPERVISÃO

 

Art. 4º  O supervisor do estágio será designado pelo chefe da unidade em que o estagiário desenvolver suas a�vidades, devendo possuir
formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário.

§ 1º O supervisor de estágio deverá possuir, no mínimo, o mesmo nível de formação do estagiário.

§ 2º Caso haja alterações relacionadas ao estágio (plano de a�vidades, horário, supervisor, local de exercício, mudança de curso ou ins�tuição de
ensino etc.) deverá ser elaborado Termo Adi�vo que será anexado ao Termo de Compromisso de Estágio (TCE) através do e-mail: estagio.sgp@unilab.edu.br.

§ 3º As alterações de que trata o parágrafo anterior deverão ser comunicadas pelo e-mail estagio.sgp@unilab.edu.br com 15 (quinze) dias de
antecedência para emissão do Termo Adi�vo e posterior assinatura das partes.

§ 4º Compete ao supervisor acompanhar e atestar a frequência mensal do estagiário devendo encaminhar a frequência até o quinto dia ú�l do
mês subsequente à SGP.

Art. 5º  Faltando 30 (trinta) dias para o término do estágio ou quando ocorrido o desligamento do estágio a pedido, a Secretaria da
Superintendência de Gestão de Pessoas encaminhará o formulário de avaliação dos resultados do estágio.

 

CAPÍTULO III
DO LEVANTAMENTO DO PERFIL, SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
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Seção I

Levantamento do perfil

 

Art. 6º  A Superintendência de Gestão de Pessoas realizará periodicamente o levantamento de necessidade de estagiários junto às chefias
máximas de Unidade da Unilab para fins de análise e posterior procedimento de seleção e recrutamento.

§ 1º O levantamento de necessidades de estagiários não implica que haverá efe�vamente a aceitação de estagiário para unidade demandante,
pois sempre será considerada a disponibilidade orçamentária e a distribuição da força de trabalho e Apoios Administra�vos na unidade.

§ 2º As informações de que trata o caput deverão ser enviadas à SGP no prazo de 5 (cinco) dias após o envio do respec�vo o�cio de
levantamento das necessidades.

 

Seção II
Processo Sele�vo

 

Art. 7º  A seleção de estagiários, sob responsabilidade da Divisão de Concursos e Seleções, ocorrerá mediante edital que será amplamente
divulgado no site da Unilab e outros canais disponíveis, de acordo com o perfil indicado pela unidade demandante, observando-se o disposto no art. 6º.

Art. 8º  O edital de processo sele�vo conterá no mínimo:

(a) a quan�dade de vagas, a área de formação pretendida e os requisitos;

(b) a forma e os documentos necessários para Inscrição;

(c) a forma e os documentos necessários para reserva de vagas para candidatos com deficiência nos termos do Decreto n.º 3.298, de 20 de
dezembro de 1999 e do § 5º do ar�go 17 da Lei nº 11.788/2008;

(d) a forma e os procedimentos necessários para reserva de vagas para candidatos autodeclarados negros ou pardos, com fulcro no Decreto Nº
9.427, de 28 de junho de 2018;

(e) a interposição de recursos após publicação de cada etapa;

(f) a forma de convocação dos candidatos para entrevistas; e

(g) os procedimentos para celebração do Termo de Compromisso.

 

Seção III
Recrutamento

 

Art. 9º  Após a publicação da primeira fase do processo sele�vo, os candidatos serão convocados para realização das entrevistas, que poderão
ser realizadas pela:

I - Chefia máxima de Unidade;

II - Superintendência de Gestão de Pessoas; ou

III - unidade designada pela SGP.

Parágrafo único. Caberá a SGP indicar o responsável pelas entrevistas de que trata o caput.

Art. 10.  Findado o procedimento de entrevistas será divulgado o resultado final do processo sele�vo no site da UNILAB.

Parágrafo único. O estagiário somente poderá exercer suas a�vidades após o preenchimento do Termo de Compromisso de Estágio – TCE e a
entrega de todos os documentos exigidos.

Art. 11.  A Divisão de Concursos e Seleções também providenciará a carta de apresentação do estagiário a qual deverá ser entregue à unidade
de exercício das a�vidades para assinatura da chefia imediata e do supervisor do estágio ou, na ausência destes, por seus subs�tutos e que será res�tuída para
Superintendência no prazo de 3 (três) dias úteis.

Parágrafo único. Aplica-se ao Setor de Gestão de Pessoas do Campus dos Malês o procedimento previsto no caput.

 

Seção IV
Distribuição de estagiários

 

Art. 12.  Considerando o limite de 8% (oito) de contratação de estudantes para estágio não obrigatório disposto no ar�go 7º da Instrução
Norma�va nº 213, de 17 de dezembro de 2019, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal/SDGG/ME, a distribuição de estagiários no âmbito da
Unilab, de que trata esta Instrução Norma�va, ocorrerá observando-se, obrigatoriamente, os seguintes critérios:

(a) o preenchimento de todas as informações requeridas no levantamento de perfil necessário de estagiários, previsto no Art. 6º desta IN;

(b) a quan�dade de servidores ocupantes de cargo efe�vo na mesma área de formação acadêmica do estagiário na unidade de execução do
estágio, ressalvados os eventuais afastamentos ou licenças;

(c) a quan�dade de colaboradores terceirizados em exercício na unidade em que se pretende lotar o estagiário;

(d) a correlação das a�vidades a serem exercidas pelo estagiário com as competências da unidade de lotação, conforme a proposta pedagógica
do curso; e

(e) atendidos os critérios anteriores e havendo vaga disponível, dar-se-á preferência ao estudante que resida em município mais próximo ao da
unidade de exercício das a�vidades. Parágrafo único. Poderá haver revezamento de estagiários entre unidades na mesma unidade macro (Pró-Reitoria,
Diretoria e demais unidades máximas abaixo à Reitoria no organograma da Unilab).

 

CAPÍTULO IV
DO CONTROLE E DOS BENEFÍCIOS
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Seção I

Carga Horária

 

Art. 13.  A carga horária do estágio será de seis horas diárias e trinta semanais ou de quatro horas diárias e vinte semanais, observando-se o
horário de funcionamento do órgão ou en�dade, desde que compa�vel com o horário escolar, devendo ser cumprida no local indicado pelo órgão ou en�dade.

§ 1º Compete ao supervisor do estágio acompanhar e atestar a frequência mensal do estagiário e encaminhá-la à Secretaria da
Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente, sob sujeição à suspensão do pagamento da bolsa-estágio.

§ 2º O supervisor do estágio deverá registrar todas as ocorrências observadas durante a jornada de estágio, como faltas jus�ficadas e horas a
compensar, a (s) hora (s) compensada (s), ausências para tratamento da própria saúde (atestado médico) e dias de provas (mediante declaração da ins�tuição),
por exemplo.

§ 3º É vedada a realização de carga horária diária superior à prevista no caput deste ar�go, ressalvada a compensação de falta jus�ficada,
limitada a 1 (uma) hora por jornada, a ser acompanhada pelo supervisor do estágio.

§ 4º O supervisor do estágio deverá elaborar semestralmente o relatório de avaliação do estagiário de acordo com o plano de a�vidades e
encaminhará à Secretaria de as SGP até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente ao semestre.

§ 5º O relatório de que trata o parágrafo anterior deverá indicar a necessidade ou não da manutenção do estágio.

Art. 14.  A SGP poderá adotar o sistema eletrônico de frequências para acompanhamento da jornada de trabalho dos estagiários.

 

Seção II
Do recesso (férias)

 

Art. 15.  Na vigência dos contratos de estágio não-obrigatório é assegurado ao estagiário período de recesso proporcional ao semestre
efe�vamente estagiado, a ser usufruído preferencialmente nas férias escolares, observada a seguinte proporção:

          

Período de estágio concluído Dias de recesso (férias) Parcelamento do recesso
1 (um) semestre 15 dias consecu�vos 1 único período
2 (dois) semestres 30 dias Até três parcelas
3 (três) semestres 45 dias Até três parcelas
4 (quatro) semestres 60 dias Até três parcelas

 

§ 1º Para agendar o recesso, a chefia de unidade deverá planejar juntamente com o estagiário e posteriormente preencher o formulário
Programação de Recesso (férias) e enviar à SGP até o 5° dia ú�l do mês que anteceder as férias;

§ 2º O estagiário poderá reprogramar suas férias, quando necessário. Para tanto, deve preencher o formulário Reprogramação de Recesso
(férias) e enviar à SGP até o 5° dia ú�l do mês que anteceder as férias.

§ 3º Não cumprido o prazo es�pulado nos dois parágrafos anteriores, ensejar-se-á na impossibilidade de registro dos dias de recesso e
consequentemente o seu usufruto.

§ 4º Os formulários de que trata este ar�go deverão ser entregues via SEI pela chefia máxima de unidade à Seção de Bene�cios.

 

Seção III
Da bolsa-estágio e auxílio-transporte

 

Art. 16.  O valor da bolsa-estágio corresponderá à:

 

Valores da Bolsa-Estágio

Escolaridade 4 horas diárias 6 horas diárias
Nível Médio R$ 486,05 R$ 694,36
Nível Superior na modalidade Graduação R$ 787,98 R$ 1.125,69
Nível Superior na modalidade Pós-Graduação R$ 1.165,65 R$ 1.665,22

 

Art. 17.  Aos estudantes que não residam nos municípios onde estão localizados os Campi da Unilab será ser pago auxílio-transporte nos termos
da Instrução Norma�va nº 213, de 17 de dezembro de 2019, através do processo SEI: Pessoal: AuxílioTransporte.

§ 1º O auxílio-transporte será descontado nas ocorrências de faltas, mesmo naquelas jus�ficadas, uma vez que não houve o deslocamento.

 

CAPÍTULO V
DAS CAUSAS DE DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO

 

Art. 18.  O estudante será desligado do estágio nas seguintes hipóteses:
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(a) automa�camente, ao término do estágio;

(b) a pedido;

(c) decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho no órgão,
na en�dade ou na ins�tuição de ensino;

(d) a qualquer tempo, no interesse da Administração;

(e) em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de Compromisso de Estágio - TCE;

(f) pelo não comparecimento, sem mo�vo jus�ficado, por mais de cinco dias consecu�vos ou não, no período de um mês, ou 30 (trinta) dias
durante todo o período de estágio;

(g) pela interrupção do curso na ins�tuição de ensino a que pertença o estagiário; e (h) por conduta incompa�vel com a exigida pela
Administração.

§ 1º A rescisão do contrato de estágio a pedido do estagiário ou do supervisor, deverá ser precedido de preenchimento do formulário Rescisão
de Contrato de Estágio e encaminhado à Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal/SCAP/SGP, juntamente com o Relatório Final de Estágio, através do processo
SEI.

§ 2º Ao término do estágio o supervisor deverá preencher o Relatório Final de Estágio.

§ 3º A Secretaria da Superintendência de Gestão de Pessoas, por ocasião do desligamento do estagiário, entregará ao estagiário um "Cer�ficado
de Estágio" com indicação resumida das a�vidades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenhou, de acordo com a Instrução Norma�va nº 213,
de 17 de dezembro de 2019.

 

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 19.  Os estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira poderão aproveitar o período de estágio não-
obrigatório como A�vidade Complementar em consonância com a Resolução CONSUNI nº 20, de 09/11/2015.

Art. 20.  Os contratos de estagiários não caracterizarão vínculo emprega�cio e não poderão exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de
estagiário portador de deficiência.

Art. 21.  As ins�tuições envolvidas, o supervisor e o estagiário deverão observar as disposições con�das nesta Instrução Norma�va, na Instrução
Norma�va nº 213, de 17 de dezembro de 2019 e Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Art. 22.  Revogar a INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP Nº 6, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020, publicada no Bole�m de Serviço - Edição Extraordinária -
nº 20, de 08 de setembro de 2020.

Art. 23.  Esta Instrução Norma�va entra em vigor a par�r de 3 de janeiro de 2022.

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

 
 
 

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO DE RECESSO

 

PROGRAMAÇÃO DE RECESSO DE ESTAGIÁRIO (FÉRIAS)

Estagiário:

Siape:

Curso:

Supervisor:

Unidade de lotação:

Início do estágio:

PROGRAMAÇÃO

PERÍODO:
Data inicial Nº de dias

       /_____ /           

Data: _____ /______/                                                                                                           

 Assinatura do estagiário
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Data:  _____ /______/                                                                                                          

 

Assinatura do Representante Legal

(estudante menor de 18 anos)

Nome:

RG:

Ciente.

 

Data: ______ / ______ /                                                                                                                                                       

                                                                                                                 Assinatura e carimbo do supervisor do estágio

 

ANEXO II
REPROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

 

REPROGRAMAÇÃO DE RECESSO DE ESTAGIÁRIO (FÉRIAS)

Estagiário:

Siape:

Curso:

Supervisor:

Unidade de lotação:

Início do estágio:

 PROGRAMAÇÃO INICIAL REPROGRAMAR PARA

PERÍODO:
Data inicial Data inicial

       /_____/                 /______ /          

Data:  ______ /______/                                                                                                        

 Assinatura do estagiário

Data: _____ / _______/                                                                                                        

 

Assinatura do Representante Legal
(estudante menor de 18 anos)

Nome:

RG:

                Ciente.

 

Data: ______ /_______ /                                                                                                                                                     

                                                                                                               Assinatura e carimbo do supervisor do estágio

 

ANEXO III
RESCISÃO DE ESTÁGIO
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SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO

Estagiário:

Siape:

Curso:

Supervisor:

Unidade de lotação:

Início do estágio:

 A pedido do estagiário.

 A pedido do supervisor.

Motivo do desligamento:

Data:_____/_______/                                                                                                           

 Assinatura do estagiário

Data:_____/_______/                                                                                                           

 

Assinatura do Representante Legal

(estudante menor de 18 anos)

Nome:

RG:

Ciente.

Data:  ______ /______/                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        Assinatura e carimbo do supervisor do estágio

ATENÇÃO:

1 – Inserir frequência do mês.

2 – Anexar Relatório Final de Estágio.

 

RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO

(preenchido pelo supervisor)

Estagiário:
 

 
Siape:

Curso:

 

 

 

Supervisor:

 

 

 

Unidade de lotação:  
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Início do estágio:           / _____/         Término do estágio           /______ /            

 

Orientações

Caro Supervisor,

O Relatório Final do Estágio visa registrar o desempenho apresentado pelo estagiário da UNILAB e mensurar as oportunidades de desenvolvimento profissional
que foram proporcionadas. O questionário tem por objetivo atender a Lei nº 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes.

Na rescisão do estágio, preencha o questionário abaixo e realize uma reunião final com seu estagiário, apresente

e discuta o conteúdo da avaliação e forneça o feedback sobre o desempenho apresentado.

1 – Avalie o estagiário nos seguintes aspectos:

a) Iniciativa e interesse em aprender atividades novas.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

b) Organização no ambiente de trabalho.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

c) Compreensão das tarefas solicitadas.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

d) Cumprimento das metas e prazos estabelecidos.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

e) Empenho na realização das atividades.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

f)     Qualidade dos trabalhos executados.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

g) Apresentação pessoal (modo de se vestir) adequada ao ambiente de trabalho.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

h) Assiduidade/pontualidade.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

i)     Relacionamento interpessoal com a equipe.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

j)     Habilidade de comunicação.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

Comentários:
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2 – Quais foram as atividades desenvolvidas pelo estagiário durante sua avaliação na Unilab?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

3 – Quais conhecimentos foram proporcionados ao estagiário?

 

4 – O estagiário atingiu os objetivos gerais e específicos definidos no início do estágio? Em caso negativo, quais objetivos não foram atendidos.

 

5 – Registre suas sugestões para a continuidade do desenvolvimento profissional do estagiário.

 

 

Nome do Supervisor do Estágio                                                                                            Nome do Estagiário

(Assinatura via SEI)                                                                                                               (Assinatura via SEI)

 

 

ANEXO IV
TÉRMINO DE ESTÁGIO

 

TÉRMINO DE ESTÁGIO

Estagiário:

Siape:

Curso:

Supervisor:

Unidade de lotação:

Início do estágio:

 Conclusão do curso.

 Término do contrato.

 Conclusão de 2 anos de estágio na Unilab.

Data: _____/______/                                                                                                           
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 Assinatura do estagiário

Data: _____/______/                                                                                                           

 

Assinatura do Representante Legal

(estudante menor de 18 anos)

Nome:

RG:

Ciente.

Data: ______/_______ /                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       Assinatura e carimbo do supervisor do estágio

ATENÇÃO:

1 – Inserir frequência do mês.

2 – Anexar Relatório Final de Estágio.

 

RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO

(preenchido pelo supervisor)

Estagiário:
 

 
Siape:

Curso:

 

 

 

Supervisor:

 

 

 

Unidade de lotação:

 

 

 

Início do estágio:           / _____/         Término do estágio           /______ /            

 

Orientações

Caro Supervisor,

O Relatório Final do Estágio visa registrar o desempenho apresentado pelo estagiário da UNILAB e mensurar as oportunidades de desenvolvimento profissional
que foram proporcionadas. O questionário tem por objetivo atender a Lei nº 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes.

Na rescisão do estágio, preencha o questionário abaixo e realize uma reunião final com seu estagiário, apresente

e discuta o conteúdo da avaliação e forneça o feedback sobre o desempenho apresentado.

1 – Avalie o estagiário nos seguintes aspectos:

a) Iniciativa e interesse em aprender atividades novas.
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Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

b) Organização no ambiente de trabalho.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

c) Compreensão das tarefas solicitadas.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

d) Cumprimento das metas e prazos estabelecidos.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

e) Empenho na realização das atividades.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

f)     Qualidade dos trabalhos executados.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

g) Apresentação pessoal (modo de se vestir) adequada ao ambiente de trabalho.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

h) Assiduidade/pontualidade.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

i)     Relacionamento interpessoal com a equipe.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

j)     Habilidade de comunicação.

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

Comentários:

 

 

2 – Quais foram as atividades desenvolvidas pelo estagiário durante sua avaliação na Unilab?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

3 – Quais conhecimentos foram proporcionados ao estagiário?
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4 – O estagiário atingiu os objetivos gerais e específicos definidos no início do estágio? Em

caso negativo, quais objetivos não foram atendidos.

 

5 – Registre suas sugestões para a continuidade do desenvolvimento profissional do

estagiário.

 

 

 Nome do Supervisor do Estágio                                                                                            Nome do Estagiário

 (Assinatura via SEI)                                                                                                               (Assinatura via SEI)

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 30/12/2021, às 21:35,
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 0388387 e o código CRC 9D69CF0D.

Referência: Processo nº 23282.007208/2021-79 SEI nº 0388387

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 AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 117, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

  

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, a reedição,
com alterações, da Resolução ad
referendum Consepe/Unilab nº 97, de 27
de agosto de 2021, que aprovou o
Calendário Acadêmico da Pós-Graduação
Stricto Sensu da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab), para o ano le�vo de
2021.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o
Decreto Presidencial de 5 de maio de 2021, publicado no DOU de 6 de maio de 2021, edição 84, seção 2,
página 1, considerando o processo nº 23282.005377/2021-74,

 

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

 

Art. 1º Aprovar a reedição, com alterações, do Calendário Acadêmico da Pós-Graduação
Stricto Sensu da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o
ano le�vo de 2021, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução ad referendum Consepe/Unilab nº 97, de 27 de agosto
de 2021.

 

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

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
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Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 03/01/2022, às 20:43, 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 0389013 e
o código CRC 9549DB9E.

ANEXO À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE Nº 117, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - ANO LETIVO DE 2021

SEMESTRE LETIVO 2021.1

 

DATA PROCEDIMENTOS (2021.1)

  21 a 24/06/2021   Divulgação da Lista de oferta de novas disciplinas para o Semestre 2021.1

  21 a 23/07/2021   Período de matrícula institucional e acadêmica do semestre 2021.1 para os alunos
veteranos (SIGAA)

  26 a 28/07/2021   Período de Matrícula institucional e acadêmica do Semestre 2021.1 para os alunos
calouros

  29 a 30/07/2021   Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do Curso

  02/08/2021   Início do Semestre Letivo 2021.1

  04 a 06/08/2021   Ajuste das matrículas em disciplinas

  09/08/2021   Aula Magna da Pós-Graduação

  25 a 27/08/2021   Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2021.1 na Plataforma SUCUPIRA
pelo(a) coordenador(a) do    curso

  20 a 22/09/2021   Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.1

  23 a 24/09/2021   Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.1
pelo orientador

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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  20 a 22/10/2021   V Festival das Culturas da Unilab

  29/10/2021   Prazo para alterações de rubrica do recurso PROAP/2021

  30/10/2021   Prazo máximo para lançamento de edital para processo seletivo com entrada em 2021.2

  03/12/2021   Término do Semestre Letivo 2021.1

  06 a 08/12/2021   Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

  09 a 10/12/2021   Consolidação das notas no SIGAA

  13 a 15/12/2021   Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o Semestre 2021.2

  16 a 18/12/2021   Período de Matrícula acadêmica do semestre 2021.2 para os alunos veteranos (SIGAA)

 

SEMESTRE LETIVO 2021.2 (ANO CIVIL 2022)

 

DATA PROCEDIMENTOS (2021.2) 

  10 a
12/01/2022

  Período de Matrícula institucional e acadêmica do Semestre 2021.2 para os alunos
calouros

  13 a
14/01/2022   Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do Curso

  17/01/2022   Início do Semestre Letivo 2021.2

  24 a
26/01/2022   Ajuste das matrículas em disciplinas

  21 a
24/02/2022

  Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2021.2 na Plataforma SUCUPIRA
pelo(a) coordenador(a) do    curso

  21 a
24/03/2022   Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.2

  30 a
31/03/2022

  Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.2
pelo orientador
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  15/04/2022   Prazo máximo para lançamento de edital para processo seletivo com entrada em 2022.1

  20/05/2022   Término do Semestre Letivo 2021.2

  24 a
27/05/2022   Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

  01 a
03/06/2022   Consolidação das notas no SIGAA

  08 a
10/06/2022   Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o Semestre 2022.1

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - 2021.2

Mestrado em Estudos de Linguagens: Contextos Lusófonos Brasil-África - Campus do Malês (MEL Malês)

 Programa Associado de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente (PPGEF UNILAB-IFCE)

 

SEMESTRE LETIVO 2021.2 (ANO CIVIL 2022)

 

DATA PROCEDIMENTOS (2021.2) 

  23 a 25/02/2022   Período de Matrícula institucional e acadêmica do Semestre 2021.2 para os alunos
calouros

  28/02 a
04/03/2022   Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do Curso

  07/03/2022   Início do Semestre Letivo 2021.2

  08 a 11/03/2022   Ajuste das matrículas em disciplinas

  21 a 24/03/2022    Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2021.2 na Plataforma SUCUPIRA
pelo(a) coordenador(a) do    curso

  21 a 24/03/2022   Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.2

  30 a 31/03/2022   Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.2
pelo orientador

  15/04/2022   Prazo máximo para lançamento de edital para processo seletivo com entrada em
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2022.1

  05/07/2022   Término do Semestre Letivo 2021.2

  06 a 08/07/2022   Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

  11 a 13/07/2022   Consolidação das notas no SIGAA

  14 a 15/07/2022   Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o Semestre 2022.1

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 2021.1 E 2021.2

           

SEMESTRE LETIVO 2021.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Junho 00

Julho 00

Agosto 26

Setembro 25

Outubro 21

Novembro 23

Dezembro 03

Total 98

 

SEMESTRE LETIVO 2021.2

(ANO CIVIL 2022)

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Janeiro 13

Fevereiro 23

Março 24

Abril 23
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Maio 17

Total 100

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA O SEMESTRES 2021.2 - MEL Malês e PPGEF UNILAB-IFCE

 

SEMESTRE LETIVO 2021.2

(ANO CIVIL 2022)

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Março 22

Abril 23

Maio 26

Junho 25

Julho 04

Total 100

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

 

ANO 2021

DIA MÊS EVENTO

03 Junho   Corpus Christi (Ponto facultativo)

29 Junho   Data Maior da Cidadania Franciscana (Feriado municipal/Malês/BA)

02 Julho   Independência da Bahia (Feriado estadual/Campus dos Malês/BA)

07 Setembro   Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional)

04 Outubro   Dia de São Francisco de Assis (Feriado municipal/Campus dos Malês/BA)

12 Outubro   Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15 Outubro   Dia do Professor (Dia não letivo)

20 a 22 Outubro
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  V Festival das Culturas da UNILAB (Dias não letivos)

01 Novembro   Comemoração do dia do Servidor Público - 28/10 (ponto facultativo)

02 Novembro   Dia de Finados (Feriado nacional)

15 Novembro   Proclamação da República (Feriado nacional)

24 Dezembro   Véspera de Natal (Ponto facultativo)

25 Dezembro   Natal (Feriado nacional)

31 Dezembro   Véspera de ano novo (Ponto facultativo)

 

ANO 2022

DIA MÊS EVENTO

01 Janeiro Confraternização Universal (Feriado nacional)

28 Fevereiro Segunda-feira de Carnaval (Ponto faculta�vo)

01 Março Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

02 Março Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta�vo)

25 Março Data Magna (Feriado estadual/CE)

15 Abril Paixão de Cristo (Feriado nacional)

21 Abril Dia de Tiradentes (Feriado nacional)

01 Maio Dia do Trabalhador (Feriado nacional)

16 Junho Corpus Chris� (Feriado nacional)

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO EM ANTROPOLOGIA
UFC/UNILAB

SEMESTRE LETIVO 2021.1

 

DATA PROCEDIMENTOS (2021.1)
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 21/06/2021 a
23/06/2021

  Período de Matrícula acadêmica do semestre 2021.1 para os alunos veteranos
(SIGAA)

  24/06/2021 a
25/06/2021   Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do curso

  28/06/2021   Início do Semestre Letivo 2021.1

  29/06/2021 a
03/07/2021   Ajuste das matrículas em disciplinas

  19/07/2021 a
22/07/2021   Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.1

  27/07/2021 a
28/07/2021

 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre
2021.1 pelo orientador do curso

  20/10/2021   Prazo máximo para lançamento de edital para processo seletivo com entrada em
2021.1

  17/11/2021   Término do Semestre Letivo 2021.1

  18/11/2021 a
19/11/2021   Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

  23/11/2021 a
24/11/2021   Consolidação das notas no SIGAA

 

Observação: No período le�vo 2021.2 o Mestrado em Antropologia UFC/Unilab não adotará calendário
específico e cumprirá as datas previstas para todos os cursos no Calendário Acadêmico da pós-graduação
stricto sensu da Unilab.

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 2021.1

 

SEMESTRE LETIVO 2021.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Junho 00

Julho 00

Agosto 26
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Setembro 25

Outubro 21

Novembro 23

Dezembro 03

Total 98

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

 

ANO 2021

DIA MÊS EVENTO

03 Junho   Corpus Christi (Ponto facultativo)

29 Junho   Data Maior da Cidadania Franciscana (Feriado municipal/Malês/BA)

02 Julho   Independência da Bahia (Feriado estadual/Campus dos Malês/BA)

07 Setembro   Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional)

04 Outubro   Dia de São Francisco de Assis (Feriado municipal/Campus dos Malês/BA)

12 Outubro   Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15 Outubro   Dia do Professor (Dia não letivo)

20 a 22 Outubro   V Festival das Culturas da Unilab (Dias não letivos)

01 Novembro   Comemoração do dia do Servidor Público - 28/10 (ponto facultativo)

02 Novembro   Dia de Finados (Feriado nacional)

15 Novembro   Proclamação da República (Feriado nacional)

24 Dezembro  Véspera de Natal (Ponto faculta�vo)

25 Dezembro  Natal (Feriado nacional)

31 Dezembro  Véspera de ano novo (Ponto faculta�vo)
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Referência: Processo nº 23282.005377/2021-74 SEI nº 0389013


