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

  

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSUNI/UNILAB Nº 10, DE 22 DE MARÇO DE 2022

  

Dispõe sobre a ins�tuição do Centro de
Estudos Africana (CEA-UNILAB) da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) Campus dos Malês.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das suas atribuições legais, em sua 77ª sessão ordinária realizada
no dia 22 de março 2022, considerando o processo nº 23804.401101/2020-04,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Ins�tuir o Centro de Estudos Africana (CEA-UNILAB) como Órgão
Suplementar vinculado à Reitoria, com a finalidade de facilitar o desenvolvimento de a�vidades
acadêmicas e administra�vas relacionadas a estudos da história, da cultura e da contemporaneidade do
con�nente africano sob todos os seus aspectos, bem como a compreensão  dos  processos históricos dos
movimentos migratórios de seus povos e suas consequências para a formação das sociedades e culturas
transatlân�cas.

 

Art. 2º O CEA-UNILAB terá sua sede no Município de São Francisco do Conde, na Bahia,
com o seu próprio status ins�tucional.

 

§ 1º O CEA-UNILAB será coordenado por um Conselho Gestor próprio e presidido por um
de seus integrantes, escolhido pelo Reitor, através da lista tríplice.

 

§ 2º O CEA-UNILAB terá autonomia de gestão de recursos materiais e financeiros que
venha a captar mediante projetos específicos apresentados a agências nacionais ou internacionais de
fomento, ou mediante convênio, acordo ou outro mecanismo, observadas as normas per�nentes da
Unilab, quando couberem.

 

Art. 3º São obje�vos do CEA-UNILAB:
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I - produzir e difundir conhecimentos sobre a África nos seus aspectos históricos e da
contemporaneidade cien�fica, cultural, econômica, polí�ca, social e tecnológica considerada a
diversidade que os caracterizam;

 

II - produzir e difundir conhecimentos sobre os movimentos migratórios que envolveram e
envolvem os povos africanos visando à compreensão de seu processo histórico e as consequências de sua
ocorrência para a formação das populações, sociedades e culturas transatlân�cas;

 

III - reunir, sob a forma de acervo permanente, informações concernentes à história e
cultura dos povos africanos e sobre a África contemporânea, considerada sua diversidade;

 

IV - promover a difusão de conhecimentos e epistemologias nacionais e internacionais
oriundos de estudos e pesquisas sobre a África e as diásporas que envolveram historicamente os povos
africanos;

 

V - promover estudos e difusão de conhecimentos sobre os diferentes �pos de racismo e
outras formas de discriminação que afetaram ou afetam a população afro-descendente no mundo
transatlân�co, em especial a população brasileira;

 

VI - promover estudos e difusão de conhecimentos sobre as inicia�vas nacionais e ou
internacionais visando à igualdade racial e étnica no mundo transatlân�co, especialmente na sociedade
brasileira;

 

VII - promover a ar�culação entre os diversos ins�tutos, centros e núcleos nacionais e
internacionais dedicados aos estudos sobre África e diásporas nos aspectos sociais, culturais, econômicos
e polí�cos que envolvem populações afro-descentes no Brasil e demais países americanos;

 

VIII - promover o intercâmbio acadêmico entre a Unilab e as Ins�tuições de Ensino
superior públicas integrantes da rede RIPES visando aos obje�vos do CEA-UNILAB;

 

IX - ar�cular, junto às Unidades e comunidade acadêmica, a realização de projetos
acadêmicos referentes às finalidades do CEA-UNILAB para apresentação a agências de fomento nacional
e internacional, visando à construção da infraestrutura �sica e de equipamentos necessários ao
cumprimento de seus obje�vos; e

 

X - ar�cular junto às Unidades e comunidade acadêmica, a elaboração de projetos
acadêmicos específicos de ensino, pesquisa, extensão e cultura para obtenção de fundos necessários à
sua realização.

 

Art. 4º Compete ao CEA-UNILAB:

 

I - dar suporte acadêmico e administra�vo à realização de a�vidades de extensão e cultura,
de pesquisa e de ensino que tenham a África e as diásporas africanas como tema;
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II - organizar, no seu âmbito, setor específico para desenvolvimento das a�vidades
mencionadas no inciso anterior relacionadas ao Timor Leste e aos territórios lusófonos localizados no
con�nente asiá�co;

 

III - integrar-se, para realização de seus obje�vos e mediante acordos e convênios, às
demais ins�tuições que formam a rede RIPES;

 

IV - observadas as regras ins�tucionais per�nentes, propor projetos, acordos e convênios
com en�dades de fomento nacionais e internacionais, aos demais países integrantes da CPLP, e a  outros
países que se dispuserem a apoiar a realização dos seus obje�vos nos campos das ciências naturais,
agrárias, humanas e sociais, saúde, linguís�ca, literatura, tecnologia, cultura, arte, filosofia, educação e
divulgação do conhecimento, em especial, sobre o con�nente e as diásporas africanas;

 

V - organizar acervo temá�co de documentos e fontes impressas, digitais (ou digitalizadas),
virtuais e iconográficas tais como livros, publicações e revistas especializadas, teses, dissertações, jornais,
filmes, áudios, vídeos, documentários, registros pictóricos e em esculturas relacionados às finalidades e
obje�vos do CEA-UNILAB;

 

VI - tornar disponível o acervo temá�co referido no inciso anterior à consulta das
comunidades acadêmicas da UNILAB, de outras universidades públicas e privadas, bem como das redes
de ensino básico do Estado da Bahia, da sociedade civil baiana, aí incluídos os movimentos sociais e
en�dades empresariais;

 

VII - propor acordos e convênios de cooperação com centros e organismos similares de
outras ins�tuições culturais, de ensino e pesquisa Africanas, brasileiras, portuguesas e �morenses; e

 

VIII - organizar ou par�cipar da organização de eventos sobre temas relacionados a sua
finalidade, tais como os abaixo indicados - entre outros, em conjunto com Unidades Acadêmicas ou Pró-
Reitorias, observadas as normas acadêmicas e administra�vas per�nentes:

 

a) cursos de graduação e pós-graduação;

 

b) cursos de especialização;

 

c) cursos de extensão;

 

d) seminários;

 

e) pesquisas;

 

f) simpósios;

 

g) exposições;
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h) fes�vais de arte e cultura; e

 

i) assessorias e Consultorias.

 

IX - receber em doação ou comodato, bens móveis e imóveis de en�dades públicas ou
privadas des�nadas ao desenvolvimento de suas finalidades, observadas as normas da Unilab e a
legislação federal per�nentes.

 

Parágrafo único. Para a realização das a�vidades previstas no inciso VIII, projetos
específicos deverão ser elaborados e aprovadas nas instâncias acadêmicas e administra�vas adequadas.

 

Art. 5º O Conselho Gestor do CEA será cons�tuído, por 6 (seis) membros, a serem
indicados pelo Reitor, ouvidos o Campus dos Malês, as Unidades Acadêmicas e as Pró-Reitorias.

 

Art. 6º Os mandatos dos membros do Conselho Gestor serão de 2 (dois) anos, permi�da a
recondução.

 

Art. 7º O CEA proporá ao Conselho Universitário seu Regimento Interno.

 

Art. 8º Em cooperação com as Unidades Acadêmicas e Pró-Reitorias, organizar ou
par�cipar da organização e da realização de fes�vais ou eventos culturais em cidades do Recôncavo da
Bahia relacionados a temas africanos ou diaspóricos.

 

Art. 9º A Unilab consignará dotação própria no seu orçamento para manutenção do CEA-
UNILAB.

 

Art. 10. A Unilab diligenciará junto aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como
junto à inicia�va privada, no sen�do da obtenção dos recursos necessários à construção, cessão ou
doação de imóveis nos quais se instalem os edi�cios-sede do CEA-UNILAB no Estado da Bahia.

 

Art. 11. O Conselho Gestor, ouvidas as Unidades Acadêmicas, comunidade acadêmica da
Unilab e de ins�tuições parceiras, bem como especialistas nacionais e internacionais, proporá um plano
anual e plurianual de atuação incluindo medidas necessárias à sua gradual implantação bem como à
organização de a�vidades relacionadas a suas finalidades.

 

Art. 12. O CEA coexis�rá e colaborará com os núcleos e grupos de estudos existentes na
Unilab sobre a mesma temá�ca ou similar.

 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2022.
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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 23/03/2022, às 16:21, 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 0431202 e
o código CRC F8497ACB.

 

Referência: Processo nº 23804.401101/2020-04 SEI nº 0431202

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

