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

INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS

  

  

PORTARIA Nº 02, de 12 de janeiro de 2022-UNILAB

  

Dispõe sobre a consulta aos(às) integrantes
do ILL , a qual antecederá a formação da
lista tríplice para a escolha de Vice-
Diretor(a) do Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas - ILL.

A DIRETORA DO INSTITUTO DE LINGUAGENS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei no 12.289 de 20 de
julho 2010, e a Portaria no 423, de 07 de outubro de 2020, publicada no DOU de 08 de outubro de 2020,
resolve:

 

Art. 1º Designar os(as) integrantes abaixo indicados(as), sob a presidência da primeira,
para integrarem a Comissão que realizará a consulta informal para a escolha do(a) Vice-Diretor (a)
do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, acatando, assim, decisões colegiadas.

 

I.   Maria Aurinívea Sousa de Assis  (representante docente do Colegiado de Letras Língua
Portuguesa);

II. Tiago Mar�ns da Cunha (representante docente do Colegiado de Letras Língua Inglesa);

III.  Geordânia Maciel de Souza (representante TAE);

III. Matheus da Costa Santos (representante discente de graduação).

 

Art. 2º A eleição para Diretor e Vice-Diretor de unidade acadêmica dá-se em âmbito de
Conselho de Unidade Acadêmica; instância da qual sairá a lista tríplice que será encaminhada ao
Magnífico Reitor da Unilab, ao qual compete a nomeação. O Conselho do ILL opta por aguardar a
consulta interna ao ILL, antes de realizar a eleição; não tendo a consulta caráter vinculante. 

Art. 3º A consulta que antecederá a eleição pelo Conselho do ILL ocorrerá em contexto de
pandemia, no qual as a�vidades le�vas mantêm-se mediadas por tecnologias digitais, o que irá querer a
u�lização da Sala virtual do Serviço de Conferência Web da RNP para a realização da consulta - sistema
u�lizado pela Unilab para as reuniões dos conselhos superiores da ins�tuição em tempo de pandemia, a
qual comporta até 75 par�cipantes na sala de conferência. 
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Art. 4º Esta comissão, via sua representação discente, poderá realizar consulta aos/às
discentes por outros mecanismos tecnológicos, cujo resultado se somará à consulta feita a docentes e
técnicos do ILL e será levada ao Conselho do ILL.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

LÉIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES

Diretora do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas - ILL

Documento assinado eletronicamente por LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 12/01/2022, às 10:58, 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 0393763 e
o código CRC 1793D265.

 

Referência: Processo nº 23282.000621/2022-93 SEI nº 0393763

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

