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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 112, DE 25 DE ABRIL 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 que consta nos processos 23282.000530/2021-77 e 23282.006233/2022-16,
resolve:

 

Art. 1º Designar os membros abaixo indicados para comporem o Comitê Gestor de Segurança da
Informação (CGSI) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

MEMBROS REPRESENTAÇÃO
DÉBORA FARIAS FROTA SERVIÇO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

ROBERTO BRUNO SOUSA LEMOS REITORIA
ARTEMISA ODILA CANDÉ MONTEIRO PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

JONH WESLEY LOPES DA SILVA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANTÔNIO CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

JOSE OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JUNIOR PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
SEGONE NDANGALILA COSSA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA

ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS
GLEYDSON RODRIGUES SANTOS DIRETORIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNILAB
MÍRIAN SUMICA CARNEIRO REIS DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS

ANTÔNIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
GIANCARLO CARDOSO VECCHIA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 

 

Art. 2º O funcionamento do Comitê Gestor de Segurança da Informação seguirá o disposto na
Resolução Conad/Unilab nº 7, de 25 de outubro de 2021.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço da Unilab.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
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26/04/2022, às 10:21, 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 0447634 e o
código CRC D94FB27C.

 

Referência: Processo nº 23282.006233/2022-16 SEI nº 0447634

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 113, DE 25 DE ABRIL DE 2022

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

Considerando o que consta no art. 21, III, do Estatuto da Unilab;

Considerando o que consta na Resolução Complementar nº 4/2019/CONSUNI, de 10 de
outubro de 2019;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.002293/2022-60, resolve:

 

Art. 1º Altera o art. 1º da Portaria Reitoria/Unilab nº 102, de 4 de abril de 2022,
designando os membros indicados, sob a presidência do primeiro, para comporem a Câmara de
Graduação, vinculada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

Membros Representação
Rosalina Semedo de Andrade

Tavares (Presidente) Pró-Reitoria de Graduação

Antonia Suele de Souza Alves Pereira Coordenadores de Cursos de Graduação
Wânia Miranda Araújo da Silva Coordenadores de Cursos de Graduação

Clarisse Goulart Paradis Docente
Elisabeth Linhares Catunda Docente

Allberson Bruno de Oliveira Dantas Docente
Reinaldo Pereira Aguiar Técnico-administra�vos em Educação

Nembali Mane Discente

 

Art. 2º O regulamento de funcionamento da Câmara de Graduação está previsto na
Resolução Complementar nº 4/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de 2019.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, a par�r desta
data, a Portaria Reitoria/Unilab nº 102, de 4 de abril de 2022.
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PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
25/04/2022, 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 0447697 e
o código CRC C922CC2A.

 

Referência: Processo nº 23282.002293/2022-60 SEI nº 0447697

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 114, DE 25 DE ABRIL DE 2022

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

Considerando o que consta no art. 21, III, do Estatuto da Unilab;

Considerando o que consta na Resolução Complementar nº 5/2019/CONSUNI, de 10 de
outubro de 2019;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.410463/2020-14, resolve:

 

 

Art. 1º Altera o art. 1º da Portaria Reitoria/Unilab nº 105, de 6 de abril de 2022,
designando os membros indicados, , sob a presidência do primeiro, para comporem a Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação, vinculada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

Membros Representação
José Olavo da Silva Garan�zado

Júnior(Presidente) Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Juan Carlos Alvarado Alcócer Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação
Violeta Maria Siqueira de Holanda Coordenadores de cursos de Pós-Graduação;

Vandilberto Pereira Pinto Docente
Luís Miguel Dias Caetano Docente

Andrea Gomes Linard Docente

Reinaldo Pereira Aguiar Representante dos Servidores Técnico-Administra�vos em
Educação

Adaziza Pires San�ago Discente

 

Art. 2º O regulamento de funcionamento da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação está
previsto na Resolução Complementar nº 5/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de 2019.

 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, a par�r desta
data, a Portaria Reitoria/Unilab nº 105, de 6 de abril de 2022.
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PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
25/04/2022, 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 0447716 e
o código CRC 8AD201F3.

 

Referência: Processo nº 23282.410463/2020-14 SEI nº 0447716

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 115, DE 25 DE ABRIL DE 2022

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

Considerando o que consta no art. 21, inciso III, do Estatuto da Unilab;

Considerando o que consta na Resolução Complementar nº 6/2019/CONSUNI, de 10 de
outubro de 2019;

Considerando o que consta no processo nº 23282.016053/2021-61, resolve:

 

 

Art. 1º Altera o art. 1º da Portaria Reitoria/Unilab nº 101, de 4 de abril de 2022,
designando os membros indicados, sob a presidência da primeira, para comporem a Câmara de Extensão,
Arte e Cultura, vinculada ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – Consepe, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

Membros Representação
Segone Ndangalila Costa (Presidente) Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura

Luma Nogueira de Andrade Coordenadores de Projetos de Extensão
 Hilana Dayana Dodou Coordenadores de Projetos de Extensão

Elisabeth Linhares Catunda Docente
Mônica Regina Silva de Araújo Docente

Luís Miguel Dias Caetano Docente
Carlos Alberto Muniz Servidores Técnico-Administra�vos em Educação

Francisco Diego Soares de Sousa Discente
 

Art. 2º O regulamento de funcionamento da Câmara de Extensão, Arte e Cultura está
previsto na Resolução Complementar nº 6/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de 2019.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, a par�r desta
data, a Portaria Reitoria/Unilab nº 101, de 4 de abril de 2022.
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PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
25/04/2022, às 10:59, 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 0447746 e
o código CRC FCB684D0.

 

Referência: Processo nº 23282.016053/2021-61 SEI nº 0447746

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 149, DE 12 DE ABRIL DE 2022

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o  que consta no Processo n° 23282.004812/2022-24, resolve,

 

Art. 1º  Conceder ao servidor técnico-administra�vo RENATO MENEZES ROCHA, matrícula
SIAPE n° 3210184, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, progressão por capacitação
profissional, do nível 1 para o nível 2 de capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da
Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

 

Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 30 de abril de 2022.

 

 

ANTÔNIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 13/04/2022, às 08:53, 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 0443200 e
o código CRC EC0AFE37.

 

Referência: Processo nº 23282.004812/2022-24 SEI nº 0443200

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 170, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria no 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria no 885, de 03/08/2018, publicada no DOU no 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ela conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.001710/2022-57, resolve:

 

Art. 1º  Conceder Horário Especial para Estudante ao(à) servidor(a) técnico-
administra�vo KARLA MAYARA FLORENTINO FERNANDES, Siape: 1098109, lotado(a) na Divisão de
atenção à Saúde do Servidor - DAS, até 20/05/2022, de acordo com o Art. 98 da Lei 8.112/90.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 20/04/2022, às 09:09, 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 0445283 e
o código CRC 34953F54.

 

Referência: Processo nº 23282.001710/2022-57 SEI nº 0445283
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 171, DE 20 DE ABRIL DE 2022

  

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNLAB, nomeado pela Portaria da Reitoria no 535, de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no 90, de
11/05/2018, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de 07/08/2018, e a
nº 906, de 09/08/2018, publicada no DOU nº 156 de 14/08/2018 no uso das atribuições conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.006136/2022-23, resolve:

 

Art. 1º  Conceder aos servidores técnico-administra�vos listados abaixo progressão por mérito profissional, de acordo com o Art. 10 da
Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as resoluções nº 02 e nº 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC.

 

SERVIDOR(A) SIAPE
PROCESSO DE AVALIAÇÃO

DE DESEMPENHO
PADRÃO DE

VENCIMENTO
CONTA SEUS EFEITOS A PARTIR

DE:
KESSIA KELLE TELES DE ABREU NEVES 1013050 23282.005768/2022-70 De 6 para 7 04/04/2022
ADLLER GONCALVES COSTA BARRETO 1015244 23282.014530/2021-54 De 6 para 7 11/04/2022
ALISSON SARAIVA BEZERRA PINHEIRO 2164390 23282.004854/2022-65 De 5 para 6 03/04/2022
CAMILA QUEIROZ MACIEL 2163993 23282.004731/2022-24 De 5 para 6 03/04/2022
DAVID FLAVIO DE LIMA MENEZES 2164236 23282.004732/2022-79 De 5 para 6 03/04/2022
EMMANUEL NOGUEIRA RIBEIRO 2164244 23282.004735/2022-11 De 5 para 6 03/04/2022
FRANCISCO GIOVANILDO TEIXEIRA DE
SOUZA 2164221 23282.004737/2022-00 De 5 para 6 03/04/2022

FRANCISCO KLEBER RODRIGUES DE
CASTRO 1115146 23282.004738/2022-46 De 5 para 6 03/04/2022

FRANCISCO PAULO HENRIQUE DE
ANDRADE 2165489 23282.004739/2022-91 De 5 para 6 03/04/2022

JACKSON UCHOA PONTE 2164388 23282.004740/2022-15 De 5 para 6 03/04/2022
JEFFERSON UCHOA PONTE 2164372 23282.004742/2022-12 De 5 para 6 03/04/2022
JOSE ABEL MENDONCA PAIXAO 1688720 23282.004743/2022-59 De 5 para 6 03/04/2022
JOSE EDUARDO SILVA LIMA 2165643 23282.004744/2022-01 De 5 para 6 03/04/2022
JULLIANE NUNES CASTRO 2165072 23282.004745/2022-48 De 5 para 6 03/04/2022
KALLYL WELTON PINHEIRO BARROSO 2167220 23282.004748/2022-81 De 5 para 6 03/04/2022
LENILSON DE SOUSA MARIANO 2169353 23282.004750/2022-51 De 5 para 6 03/04/2022
LUAN JACINTO CARVALHO 2164380 23282.004751/2022-03 De 5 para 6 03/04/2022
LUIS FELIPE LIMA DA SILVA 2164270 23282.004755/2022-83 De 5 para 6 03/04/2022
MARIA CAMILA ALCANTARA DA SILVA 2164220 23282.004757/2022-72 De 5 para 6 03/04/2022
MICHEL PEREIRA MACHADO 1090449 23282.004758/2022-17 De 5 para 6 03/04/2022
PHYLLIPE DO CARMO FELIX 2164242 23282.004760/2022-96 De 5 para 6 03/04/2022
TIAGO LUCIO PEREIRA MELO 2164271 23282.004763/2022-20 De 5 para 6 03/04/2022
TIAGO MESQUITA DE OLIVEIRA 2163839 23282.004764/2022-74 De 5 para 6 03/04/2022
CICERO ROBSON BARROS FEITOSA 2166993 23282.004766/2022-63 De 5 para 6 10/04/2022
REGINALDO SILVA DOS ANJOS 2167615 23282.004768/2022-52 De 5 para 6 13/04/2022
THACYANA KARLA DE ARAUJO
FERREIRA 1836580 23282.004770/2022-21 De 5 para 6 13/04/2022

PAULA TATYENE SILVA DANTAS 2170413 23282.004771/2022-76 De 5 para 6 23/04/2022
LUCAS LUCENA DA SILVA 1012802 23282.004772/2022-11 De 5 para 6 24/04/2022
SILVIA HELENA DOS SANTOS MOREIRA 2303568 23282.004773/2022-65 De 4 para 5 01/04/2022
WAGNER FERREIRA SALES 2303580 23282.004775/2022-54 De 4 para 5 01/04/2022
THIAGO CAMPOS DOS SANTOS 1156657 23282.004776/2022-07 De 4 para 5 04/04/2022
FREDERICO VICTOR ACIOLY MOTA
GOMES 1424822 23282.004783/2022-09 De 3 para 4 09/04/2022

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
20/04/2022, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 172, DE 25 DE ABRIL DE 2022

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 257, de 10/06/2019, publicada no DOU nº 112 de
12/06/2019, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.005838/2022-90, resolve: 

 

Art. 1º  Remover, de o�cio, a critério da Administração, com fundamento no ar�go 36,
inciso I, da lei 8.112/90, a servidora TECLA LORENA ALBUQUERQUE SILVA  , matrícula SIAPE nº 1963894,
ocupante do cargo de Secretária Execu�va, da Pró-Reitoria de Administração para a Pró-Reitoria de
Graduação.

 

Art. 2º  Remover, de o�cio, a critério da Administração, com fundamento no ar�go 36,
inciso I, da lei 8.112/90, a servidora BRENA RAYANE LIMA DOS SANTOS  , matrícula SIAPE nº 1923550,
ocupante do cargo de Assistente em Administração, da Pró-Reitoria de Administração para a Pró-Reitoria
de Graduação.

 

Art. 3º  Em razão do trabalho remoto a apresentação das servidoras se dará,
excepcionalmente, através de e-mail ins�tucional, com o prazo de 10 (dez) dias para exercício na nova
unidade.

 

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

                                                                                   

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 25/04/2022, às 11:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Referência: Processo nº 23282.005838/2022-90 SEI nº 0447610
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 173, DE 25 DE ABRIL DE 2022

  

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria no 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria no 885, de 03/08/2018, publicada no DOU no 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ela conferidas,

Considerando o que consta no Processo n° 23804.000369/2022-86, resolve,

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) docente ERIC BRASIL NEPOMUCENO,
Siape: 2367559, no período de 18/07/2022 a 15/10/2022, a fim de usufruir da Licença Capacitação,
quinquênio 2017/2022, de acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90.

 

Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 25/04/2022, às 11:53, 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 0447632 e
o código CRC 2D88F5D8.

 

Referência: Processo nº 23804.000369/2022-86 SEI nº 0447632

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 CONSEPE/UNILAB Nº 135, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Reedita, com alterações, a Resolução
Consepe/Unilab nº 33, de 16 setembro de
2020, que aprova o Regimento Interno da
Comissão de Avaliação de Projeto de
Pesquisa (CAPP) da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando: o processo n° 23282.006159/2021-57; o
Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019; a Resolução Complementar Consepe/Unilab n° 2, de 16
de julho de 2021; e o processo nº 23282.510434/2019-18, 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Projeto de Pesquisa
(CAPP) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º  Fica revogada a Resolução Consepe/Unilab nº 33, de 16 setembro de 2020.

 

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, 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 0446154 e
o código CRC 450BAEA9.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 135, DE 19 DE ABRIL DE 2022

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento da Comissão de
Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º  A Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP) é órgão integrante da
Unilab, colegiado, mul�disciplinar, de caráter norma�vo e delibera�vo, criado para propor medidas que
ins�tucionalizem o cadastro e a avaliação de projetos de pesquisa da Universidade.

 

Parágrafo único. A CAPP estará vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(Proppg).

 

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

 

Art. 3º  À Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa incumbe ins�tucionalizar e
norma�zar o cadastro e a avaliação de projetos de pesquisa, no âmbito do fluxo con�nuo, na
Universidade.

 

Parágrafo único. São competências da Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa:

 

I - dar subsídios à elaboração de diretrizes para a polí�ca de pesquisa da Unilab;

 

II - estabelecer procedimentos e prazos para o cadastro e avaliação de projetos de
pesquisa subme�dos à Proppg;

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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III - indicar consultores ad hoc para análise e avaliação de projetos de pesquisa, com
atenção à sua especificidade e à competência dos ad hoc nos diversos campos de conhecimento;

 

IV - propor critérios para avaliação de mérito dos projetos de pesquisa;

 

V - avaliar os projetos de pesquisa subme�dos ao edital de Fluxo Con�nuo;

 

VI - avaliar os relatórios parciais e finais dos projetos de pesquisa cadastrados em Fluxo
Con�nuo;

 

VII - es�mular a pesquisa em todas as áreas de conhecimento;

 

VIII - incen�var pesquisas que possuam caráter interdisciplinar;

 

IX - incen�var a realização de projetos de pesquisa em parceria com ins�tuições
internacionais; e

 

X - assegurar o desenvolvimento de todas as a�vidades arroladas anteriormente,
preservando sigilo em todo o processo.

 

Art. 4º  Em consonância ao estabelecido pelas norma�vas internas que regulamentam a
distribuição da carga horária de a�vidades desenvolvidas pelos integrantes da Carreira do Magistério
Superior da Unilab, os membros �tulares e suplentes representantes docentes das Unidades Acadêmicas
da Unilab deverão dedicar, semanalmente, 4 (quatro) horas para a realização de a�vidades relacionadas
às competências definidas no art. 3º do presente Regimento Interno.

 

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 5º  A Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP) será cons�tuída por:

 

I - dois representantes docentes efe�vos como representantes �tulares de cada Unidade
Acadêmica da Unilab, e seus respec�vos suplentes;

 

II - um representante docente da Proppg que coordenará a comissão, e seu respec�vo
suplente; e

 

III - um representante do quadro técnico-administra�vo em educação, e seu respec�vo
suplente.
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§ 1º Os representantes docentes deverão ser indicados pelo Conselho de Unidade de cada
Unidade Acadêmica.

 

§ 2º O representante docente será subs�tuído se o seu vínculo com a Unilab se encerrar.

 

§ 3º Cada par�cipante da comissão terá um suplente, indicado pelo respec�vo ins�tuto de
sua área, que o subs�tuirá em suas ausências.

 

§ 4º Todos os membros �tulares, ou suplentes em exercício, terão direito à representação
e voto nas reuniões da Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa.

 

Art. 6º Os mandatos dos membros da Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa terão
duração de 2 (dois) anos permi�da uma única recondução, excetuados os representantes da Proppg,
membros natos.

 

Parágrafo único. A renovação da CAPP deverá ser parcial com alteração de metade dos
membros a cada dois anos.

 

Art. 7º Os membros da CAPP têm autonomia no desempenho de suas funções na
Comissão, devendo manter sob caráter confidencial as informações a que tenham acesso.

 

Art. 8º  A CAPP será presidida pelo Coordenador de Pesquisa ou cargo equivalente da
Proppg.

 

Art. 9º  A CAPP poderá solicitar pareceres e realizar consultas a comissões avaliadoras,
consultores, assessores ad hoc, comitês de é�ca, internos ou externos à Ins�tuição, com produ�vidade
cien�fica na área requerida, para colaborarem nas análises de propostas, relatórios e nos resultados
finais das pesquisas.

 

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO

 

Art. 10. A Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP) reunir-se-á
bimestralmente, em caráter ordinário, e a qualquer tempo, extraordinariamente, para tratar de matéria
relevante, mediante convocação escrita do seu coordenador ou por requerimento da maioria simples de
seus membros.

 

§ 1º As reuniões ordinárias serão estabelecidas em calendários e as reuniões
extraordinárias serão convocadas pelo seu coordenador ou por requerimento da maioria simples de seus
membros.

 

§ 2º A ausência mo�vada de seus membros deve ser comunicada, por escrito, ao
coordenador da Comissão para que seja abonada.
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§ 3º A ausência não jus�ficada de um membro �tular da CAPP em 3 (três) reuniões
consecu�vas ou em 5 (cinco) intercaladas no período de um 1 (um) ano implicará no seu desligamento e
subs�tuição pelo seu respec�vo suplente, com indicação de novo suplente.

 

Art. 11. As reuniões serão instaladas com quórum mínimo igual a metade mais um do
número de membros, sendo possível uma convocação extraordinária pelo coordenador quando não
houver quórum.

 

Parágrafo único. Em caso de ausência do coordenador da CAPP, este deverá ser subs�tuído
pelo seu respec�vo suplente da Proppg.

 

Art. 12. As pautas de discussão e decisões da CAPP em reunião serão registradas em ata,
que deverá ser assinada por todos os membros presentes.

 

CAPÍTULO V

DA COORDENAÇÃO

 

Art. 13. À Coordenação de Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa compete:

 

I - presidir as sessões e coordenar as demais a�vidades da Comissão;

 

II - dirigir os debates, concedendo a palavra aos membros e intervindo, quando necessário,
nas discussões;

 

III - aprovar a ordem dos trabalhos das reuniões;

 

IV - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;

 

V - distribuir os trabalhos e indicar relatores;

 

VI - exercer o direito ao voto de qualidade;

 

VII - resolver as questões de ordem suscitadas nas reuniões; e

 

VIII - comunicar às autoridades competentes as deliberações da Comissão e encaminhar-
lhes as resoluções que reclamem ulteriores providências.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 14.  Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela CAPP, em conformidade
com o Regimento Geral e Estatuto da Unilab.

 

Referência: Processo nº 23282.510434/2019-18 SEI nº 0446154
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 136, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Reedita, com alterações, a Resolução nº 36,
de 30 de dezembro de 2014, que
estabelece critérios para a concessão de
bolsas no âmbito do Programa de Iniciação
Cien�fica da Unilab.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando: o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de
2019; os processos: nº 23282.001782/2014-94, nº 23282.007988/2021-57 e nº 23282.016147/2021-31.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Reeditar os critérios para a concessão de bolsas no âmbito do Programa de
Iniciação Cien�fica da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º  Fica revogada a Resolução nº 36, de 30 de dezembro de 2014.

 

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0446159 e
o código CRC 09064525.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 136, DE 19 DE ABRIL DE 2022

CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
UNILAB

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º  A concessão de bolsas de iniciação cien�fica a estudantes no âmbito do Programa
de Iniciação Cien�fica da Unilab será feita por meio de editais específicos, que definirão procedimentos
de seleção e classificação de propostas de pesquisa, segundo critérios estabelecidos nesta resolução. 

 

Parágrafo único. As bolsas de iniciação cien�fica a que se refere o caput deste ar�go
incluem as financiadas com recursos orçamentários próprios da ins�tuição, bem como àquelas
concedidas à Unilab por agências de fomento, incluindo o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cien�fico e Tecnológico (CNPq), a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cien�fico e
Tecnológico (Funcap), a Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e outras agências
que porventura venham a ofertar cotas ins�tucionais de bolsas de iniciação cien�fica. 

 

CAPÍTULO II

DOS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DA UNILAB

 

Art. 2º Os editais que regem a apresentação e a seleção de propostas de pesquisa devem
estabelecer a quan�dade de bolsas disponíveis e sua origem, a quan�dade máxima de bolsas por
proposta, a quan�dade máxima de propostas por proponente, os requisitos a serem observados pelo
orientador para submissão e aprovação da proposta, os requisitos a serem observados pelo estudante
para a concessão, manutenção e compromissos como bolsista, as regras de distribuição das bolsas entre
as propostas selecionadas e classificadas, o procedimento de subs�tuição de bolsistas, além dos prazos e
procedimentos de inscrição, recurso de decisão, implementação de bolsas e entrega de relatórios de
acompanhamento e frequência do bolsista. 

 

§ 1º O prazo de encerramento das inscrições deve ser de, no mínimo, vinte dias após a
publicação do edital. 

 

§ 2º O prazo para a interposição de recurso contra decisão de indeferimento de inscrição,
desclassificação de proposta ou resultado final da classificação deve ser de, no mínimo, três dias úteis
após a publicação da decisão contestada. 

 

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Art. 3º As propostas de pesquisa de que trata esta Resolução devem ser apresentadas por
docente do quadro permanente da Unilab, professor visitante ou pesquisador bolsista ligado à
ins�tuição, observados os seguintes requisitos:

 

I - possuir �tulo de doutor expedido por Programa de Pós-Graduação strictu sensu,
reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou revalidado
quando ob�do no exterior, na forma da Legislação per�nente; 

 

II - manter currículo La�es atualizado;

 

III - pertencer a grupo de pesquisa da Unilab devidamente cadastrado no Diretório
de Grupos de Pesquisa do CNPq; e

 

IV - estar vinculado à ins�tuição em regime de trabalho ou pesquisa compa�vel com a
orientação do projeto, durante todo o período de sua execução. 

 

Art. 4º As propostas de pesquisa devem incluir:

 

I - projeto de pesquisa, com plano de trabalho individualizado por bolsa solicitada;

 

II - ficha de qualificação do currículo do proponente; e

 

III - autorizações de caráter é�co ou legal, caso necessárias. 

 

Art. 5º O projeto de pesquisa deverá ser elaborado a par�r de modelo anexo ao edital.  

 

Parágrafo único. Para fins de seleção e classificação, o projeto de pesquisa será examinado
por avaliador externo, garan�do o duplo anonimato, que atribuirá uma nota, de 0 (zero) a 60 (sessenta), a
par�r de um roteiro de avaliação. 

 

Art. 6º A ficha de qualificação do currículo do proponente deverá ser preenchida a par�r
de modelo anexo ao edital, o qual constará, necessariamente, de:

 

I - indicadores de produção: livros e capítulos publicados, ar�gos cien�ficos, patentes
concedidas e outros indicadores relevantes, com valor máximo de 75 (setenta e cinco) pontos; e

 

II - experiência de orientação e formação de recursos humanos, incluindo orientações e
par�cipações em bancas, com valor máximo de 45 (quarenta e cinco) pontos. 

 

§ 1º  Apenas deverão ser contabilizadas a produção e a experiência de orientação dos
úl�mos cinco anos de publicação do edital. 
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§ 2º  Proponentes que ob�veram a �tulação de doutorado no ano de publicação do edital
ou nos cinco anos imediatamente anteriores farão jus a uma bonificação nos indicadores de produção,
respeitando-se o valor máximo es�pulado. 

 

§ 3º Proponentes que se enquadrem em situação que lhes confira precedência na
concessão de bolsas de iniciação cien�fica (Bolsistas de Produ�vidade), por força de regulamentação de
agência de fomento, farão jus a essa precedência pela atribuição automá�ca do valor máximo 120 (cento
e vinte) pontos à ficha de avaliação do currículo, sempre que estejam sendo ofertadas bolsas de cotas
ins�tucionais da agência de fomento em questão. 

 

§ 4º Para fins de seleção e classificação, a ficha de qualificação do currículo será
comparada com o currículo La�es para validação; após o quê a pontuação validada será dividida por 3
(três) e somada à nota do projeto de pesquisa, para a obtenção da nota final da proposta. 

 

Art. 7º É de responsabilidade estrita do proponente, avaliar a necessidade de autorizações
legais ou é�cas específicas para o desenvolvimento da pesquisa e obtê-las junto aos órgãos, instâncias ou
pessoas competentes. 

 

Art. 8º O órgão ou a instância responsável pela operacionalização do edital, ou ainda a
Comissão Local de Iniciação Cien�fica, pode, durante o processo de seleção e classificação das propostas,
a qualquer tempo e sem necessidade de jus�fica�va formal, exigir do proponente comprovação
documental:

 

I - dos itens contabilizados na ficha de qualificação do currículo do proponente;

 

II - de que seu regime de trabalho ou pesquisa na ins�tuição é compa�vel com a
orientação do projeto, ao longo de toda a sua duração; ou

 

III - das autorizações legais ou é�cas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Parágrafo único. Será concedido um prazo de no mínimo três dias úteis para a
apresentação da comprovação exigida. 

 

Art. 9º O fornecimento de informações inverídicas ou incorretas no projeto de pesquisa ou
na ficha de qualificação do currículo do proponente ou ainda a recusa ou omissão de apresentar a
comprovação documental de que trata o art. 8º implicam em desclassificação sumária da proposta, sem
prejuízo de outras medidas administra�vas cabíveis. 

 

Art. 10. O proponente que encontrar-se em situação irregular, ou seja, não tenha
entregado no prazo estabelecido, relatórios de pesquisa parcial ou final, apresentação dos resultados
finais no Encontro de Pesquisa e Pós-graduação da Unilab, ficará automa�camente impossibilitado de
concorrer ao novo edital de bolsas de iniciação cien�fica subsequente.  

 

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local de Iniciação Cien�fica. 

 

 

ANEXO II À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 136, DE 19 DE ABRIL DE 2022

FICHA DE QUALIFICAÇÃO 

 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO ORIENTADOR

NOME:

INSTITUTO AO QUAL ESTÁ VINCULADO NA UNILAB:

ÁREA DE AVALIAÇÃO SEGUNDO QUALIS CAPES:

Dados dos úl�mos cinco anos (           a            ) Cada Máx. Qt. Pont. 

1 – Indicadores de produção   75   0 

1a – Doutor há cinco anos ou menos   15   0 

– marque S ou N para indicar se defendeu o doutorado entre 2009 e
2014 15     0 

1b – Livros e capítulos publicados   30   0 

– Autoria de livro em editora universitária ou com conselho editorial 15     0 

– Organização de livro em editora universitária ou com conselho
editorial 3     0 

– Capítulo de livro em editora universitária ou com conselho editorial 3     0 

1c – Ar�gos cien�ficos   60   0 

– Ar�go em periódico A2-A1 10     0 

– Ar�go em periódico B3-B1 6     0 

– Ar�go em periódico B4-B5 3     0 

1d – Patente concedida   30   0 

– Patentes concedidas 15     0 

1e – Outros indicadores   15   0 

– Coordenador de projeto de pesquisa financiado por agência de
fomento, exceto PIBIC* 15     0 

– Integrante de projeto de pesquisa financiado por agência de fomento, 5     0 
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exceto PIBIC* 

- Trabalho completo ou resumo publicado em evento 2     0 

- Tradução de livro (ed. universit. / cons. editorial) 3     0 

- Tradução de ar�go em periódico A2-A1 2     0 

- Tradução de ar�go em periódico B3-B1 ou capítulo de livro (ed.
universit. / cons. editorial) 1    0 

- Editor de periódico A2-A1 3    0 

- Editor de periódico B3-B1 2    0 

- Publicação de livro em editora sem conselho editorial 1    0 

- Curadoria de exposição, apresentação ar�s�ca e outras produções
ar�s�cas e culturais 1     0 

2 - Experiência em orientação e formação de recursos humanos   45   0 

2a – Orientações   40   0 

- Orientação de tese de doutorado 4     0 

- Orientação de dissertação de mestrado 2     0 

- Orientação de TCC de especialização ou graduação 1     0 

- Orientação de estudantes em grupo de pesquisa cadastrado no
DGP/CNPq sem bolsa 1     0 

- Orientação de estudantes em programas de iniciação cien�fica,
tecnológica ou à docência 1     0 

- Co-orientação de tese de doutorado 2     0 

- Co-orientação de dissertação de mestrado 1     0 

2b – Par�cipações em bancas   20   0 

- Par�cipação em banca de doutorado (incluindo como orientador) 3     0 

- Par�cipação em banca de mestrado (incluindo como orientador) 2     0 

- Par�cipação em banca de especialização ou graduação 

(incluindo como orientador) 
1     0 

- Par�cipação em banca de qualificação/defesa de projeto de pesquisa
de mestrado ou doutorado 1     0 

Pontuação total    120    
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* Anexar comprovante 

 

Declaro, para os devidos fins, que as informações con�das na presente ficha são verdadeiras e que
assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado, os comprovantes originais, bem como estar
ciente da interveniência de penalidades por quaisquer informações falsas. 

 

______________________________ , ____ /____ / ________ 

  

________________________________________________ 

(assinatura do proponente) 

 

Referência: Processo nº 23282.016147/2021-31 SEI nº 0446159
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 137, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova a criação do curso de Graduação
Interdisciplinar em Ciências da Natureza,
Licenciatura, modalidade a distância, em
regime de oferta eventual, da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23282.002496/2022-56,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação do curso de
Graduação Interdisciplinar em Ciências da Natureza, Licenciatura, modalidade a distância, do programa
Universidade Aberta do Brasil, com disciplinas ofertadas na plataforma Ambiente Virtual de
Aprendizagem Acadêmico, com oferta inicial de 220 (duzentas e vinte) vagas, carga horária total de
3.838 (três mil, oitocentos e trinta e oito) horas e duração mínima de 08 (oito) semestres, a ser
ministrado sob a responsabilidade do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza, em parceria com o
Ins�tuto de Educação a Distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, com a coordenação do curso situada no Campus Palmares, bloco II, sala 112, Rodovia CE-060,
Km 51, s/n, 62785-000, Acarape/CE, e apoio dos polos de Educação a Distância (EaD) no Ceará.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0446162 e
o código CRC 57D08FF5.

 

Referência: Processo nº 23282.002496/2022-56 SEI nº 0446162
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 138, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação Interdisciplinar em Ciências da
Natureza, Licenciatura, modalidade a
distância, em regime de oferta eventual, da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais,  em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23282.002496/2022-56,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação Interdisciplinar em Ciências da Natureza, Licenciatura, modalidade a distância,
do programa Universidade Aberta do Brasil, com disciplinas ofertadas na plataforma Ambiente Virtual de
Aprendizagem Acadêmico, com oferta inicial de 220 (duzentas e vinte) vagas, carga horária total de
3.838 (três mil, oitocentos e trinta e oito) horas e duração mínima de 08 (oito) semestres, a ser
ministrado sob a responsabilidade do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza, em parceria com o
Ins�tuto de Educação a Distância da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 139, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova a criação do curso de Graduação
em Letras Língua Portuguesa, Licenciatura,
modalidade a distância, em regime de
oferta eventual pelo programa
Universidade Aberta do Brasil (UAB) da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais,  em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23282.002494/2022-67,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação do curso de
Graduação em Letras Língua Portuguesa, Licenciatura, modalidade a distância, do programa Universidade
Aberta do Brasil, com disciplinas ofertadas na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem Acadêmico,
com oferta inicial de 250 (duzentas e cinquenta) vagas, carga horária total de 3.790 (três mil, setecentos e
noventa) horas e duração mínima de 08 (oito) semestres, a ser ministrado sob a responsabilidade do
Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, em parceria com o Ins�tuto de Educação a Distância, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, com a coordenação do curso
situada no Campus Palmares, bloco II, sala 112, Rodovia CE-060, Km 51, s/n, 62785-
000, Acarape/CE e apoio dos polos de Educação a Distância (EaD) no Ceará.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, 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 0446170 e
o código CRC E97FC676.

 

Referência: Processo nº 23282.002494/2022-67 SEI nº 0446170

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 CONSEPE/UNILAB Nº 140, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Projeto Pedagógico do curso de
Graduação em Letras Língua Portuguesa,
Licenciatura, modalidade a distância, em
regime de oferta eventual pelo programa
Universidade Aberta do Brasil (UAB) da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais,  em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23282.002494/2022-67,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação em Letras Língua Portuguesa, Licenciatura, modalidade a distância, do programa
Universidade Aberta do Brasil, com disciplinas ofertadas na plataforma Ambiente Virtual de
Aprendizagem Acadêmico, com oferta inicial de 250 (duzentas e cinquenta) vagas, carga horária total de
3.790 (três mil, setecentos e noventa) horas e duração mínima de 08 (oito) semestres, a ser ministrado
sob a responsabilidade do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, em parceria com o Ins�tuto de Educação
a Distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, conforme horário
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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 0446171 e
o código CRC 35E634F0.

 

Referência: Processo nº 23282.002494/2022-67 SEI nº 0446171

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 CONSEPE/UNILAB Nº 141, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Regimento Interno do Colegiado
do Curso de Bacharelado em Humanidades
(BHU) do Ins�tuto de Humanidades (IH) da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais,  em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23282.411180/2020-90,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em
Humanidades do Ins�tuto de Humanidades, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, 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 0446180 e
o código CRC F202F1EF.

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


24/04/22, 10:03 SEI/UNILAB - 0446180 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=506672&infra_sist… 2/8

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 141, DE 19 DE ABRIL DE 2022

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM HUMANIDADES

 

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO

 

Art. 1º O Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades é o órgão consul�vo,
delibera�vo, norma�vo e execu�vo no que concerne aos assuntos acadêmicos e administra�vos em
matéria de ensino, pesquisa e extensão.

 

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 2º O Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades terá a seguinte
cons�tuição:

 

I - membros natos:

 

a) coordenador(a) do curso, em pleno exercício do cargo, exercerá a presidência do
colegiado;

 

b) vice-coordenador(a) do curso, em pleno exercício do cargo; e

 

c) todos(as) os(as) docentes cujo código de vagas no momento da chamada pública
estejam vinculados(as) exclusivamente ao Curso de Humanidades.

 

II - representações docentes de cada terminalidade, autoindicadas em Chamada Pública,
realizada pela presidência do colegiado, por meio da qual deverão manifestar o interesse em compor o
colegiado;

 

III - servidores(as) técnico-administra�vos em educação da Coordenação do Curso, eleitos
por seus pares, com os respec�vos suplentes, na proporção de até 15% (quinze por cento) do Colegiado;
e

 

IV - representação discente do curso, eleita por seus pares, com os respec�vos suplentes,
na proporção de até 15% (quinze por cento) do Colegiado.

 

§ 1º Nas faltas ou impedimentos eventuais do(a) Coordenador(a), suas atribuições serão
exercidas pelo(a) Vice-Coordenador(a) e este(a) será, automa�camente, subs�tuído(a) pelo(a) decano(a)
do Colegiado.
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§ 2º A chamada pública deverá estabelecer o quan�ta�vo da representação e os critérios
de composição considerando o percentual de representa�vidade por terminalidade e outras
representa�vidades como: nacionalidades africanas, autodeclarados(as) negros(as), gênero, mulheres,
LGBTQIA + e outras.

 

Art. 3º O mandato dos membros do colegiado terá validade de 03 (três) anos, sendo
permi�da uma recondução, após nova eleição.

 

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS

 

Art. 4º São atribuições do Colegiado do BHU:

 

I - elaborar e atualizar, sempre que for necessário, o seu Regimento Interno;

 

II - aprovar o calendário de reuniões ordinárias mensais propostas semestralmente por sua
presidência;

 

III - aprovar atas e demais documentos produzidos, apresentados e apreciados no âmbito
do colegiado;

 

IV - deliberar sobre as a�vidades do curso, de acordo com as normas estabelecidas pelo
Conselho Universitário (Consuni) e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe);

 

V - coordenar e supervisionar as a�vidades didá�co-pedagógicas do curso com vistas ao
seu constante aprimoramento e atualização;

 

VI - promover a avaliação do Curso, em ar�culação com os obje�vos e critérios
ins�tucionais;

 

VII - desenvolver ações integradoras entre as demais unidades responsáveis por
componentes curriculares do curso, de modo a garan�r os princípios e a finalidade da Universidade;

 

VIII - elaborar, discu�r e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso;

 

IX - elaborar e aprovar o Plano Anual das A�vidades do Curso;

 

X - aprovar programas dos componentes curriculares do curso, projetos de ensino,
pesquisa e extensão, submetendo-os, em seguida, ao Conselho da Unidade Acadêmica;

 

XI - promover a ar�culação e a compa�bilização das a�vidades e planos de trabalho
acadêmicos do curso;
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XII - avaliar as a�vidades de ensino ministradas nos componentes curriculares do curso; 

 

XIII - encaminhar à Direção da Unidade Acadêmica solicitação de providências
que viabilizem o seu pleno funcionamento;

 

XIV - assessorar a coordenação de curso no processo de elaboração da oferta de
componentes curriculares semestralmente;

 

XV - aprovar a oferta de componentes curriculares semestralmente;

 

XVI - decidir sobre procedimentos referentes aos pedidos de matrícula, trancamento,
transferência ou aproveitamento de estudos;

 

XVII - deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de alunos referentes à sua
vida acadêmica;

 

XVIII - apreciar projetos e processos de interesse de docentes e discentes vinculados ao
curso;

 

XIX - emi�r parecer sobre processos de revalidação de diplomas de curso de graduação
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior;

 

XX - assessorar a coordenação de curso no processo de eleição de Coordenador(a) e Vice-
Coordenador(a) de Curso;

 

XXI - eleger e validar o processo de eleição de Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) de
Curso;

 

XXII - assessorar a coordenação de curso no processo de chamada pública para
composição do Colegiado de Curso do BHU; 

 

XXIII - assessorar a coordenação de curso no processo de indicação de integrantes do
colegiado de curso para compor o seu Núcleo Docente Estruturante (NDE);

 

XXIV - validar o processo de indicação e escolha dos(as) integrantes de seu Núcleo Docente
Estruturante (NDE);

 

XXV - emi�r parecer sobre processos de transferência interna ou externa (redistribuição;
remoção; dentre outros) de docentes vinculados ao curso;

 

XXVI - analisar e aprovar convênios e/ou acordos técnicos que sejam do interesse do curso;
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XXVII - assessorar a coordenação de curso em seus processos avalia�vos e regulatórios
junto ao Ministério da Educação (MEC), a exemplo dos processos de renovação do reconhecimento do
curso;

 

XXVIII - assessorar a coordenação de curso no processo de aquisição dos acervos
bibliográficos do curso;

 

XXIX - realizar uma reunião semestral, de caráter pedagógico, com o corpo docente que
atua no ensino, nas orientações de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e nas a�vidades de pesquisa e
extensão do curso de Humanidades;

 

XXX - promover ações pedagógicas para a efe�vação da interdisciplinaridade, assim como
para a integração curricular entre os cursos de 1º e 2º ciclo; e

 

XXXI - mediar conflitos que sejam apresentados à coordenação do curso.

 

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE SUA PRESIDÊNCIA

 

Art. 5º São atribuições da presidência do Colegiado do BHU:

 

I - convocar e presidir as reuniões do colegiado, com direito a voto;

 

II - representar o colegiado junto aos órgãos e às instâncias acadêmicas e administra�vas
da Unilab;

 

III - executar as deliberações do Colegiado, sempre cumprindo com os prazos aprovados;

 

IV - designar composição de relatoria, de grupo de trabalho e/ou de comissão para estudo
e análise de matéria a ser apreciada pelo Colegiado;

 

V - promover a interlocução entre o Colegiado e o NDE do curso, sempre transmi�ndo as
deliberações e os encaminhamentos aprovados em ambas as instâncias;

 

VI - promover a interlocução entre o Colegiado do Curso e o Conselho de Unidade
Acadêmica ao qual o curso se vincula, sempre transmi�ndo as deliberações e os encaminhamentos
aprovados em ambas as instâncias;

 

VII - decidir, ad referendum, sobre matéria de interesse e de competência do Colegiado,
posto que somente em caso de urgência, devidamente jus�ficada e antecipadamente explicitada ao
Colegiado de Curso;
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VIII - elaborar a oferta semestral de componentes curriculares, ouvidas as partes
interessadas;

 

IX - orientar o corpo discente no que concerne à matrícula e demais procedimentos que
impactem no processo de integralização do curso;

 

X - atender ao que lhe compete relacionado ao Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enad), inclusive à orientação do corpo discente sobre este exame;

 

XI - par�cipar e atender ao que lhe compete relacionado aos processos avalia�vos e
regulatórios do curso junto ao Ministério da Educação (MEC), a exemplo dos processos de renovação de
reconhecimento do curso;

 

XII - par�cipar e conduzir processos de aquisição de acervos bibliográficos do curso;

 

XIII - deliberar sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento, reingresso, regime
especial/estudos domiciliares, dentre outros procedimentos de interesse dos estudantes e de sua vida
acadêmica;

 

XIV - acompanhar as a�vidades da secretaria do colegiado de curso;

 

XV - acompanhar e encaminhar ao colegiado, para apreciação, os pedidos de revalidação
de diplomas expedidos por ins�tuições estrangeiras de ensino superior;

 

XVI - acompanhar e encaminhar ao colegiado as solicitações e demandas advindas das
instâncias acadêmicas e administra�vas da Unilab, em especial das Pró-Reitorias;

 

XVII - convocar e designar comissão para o processo de eleição de Coordenador(a) e Vice-
Coordenador(a) de Curso;

 

XVIII - convocar e conduzir o processo de consulta pública para composição do Colegiado
de Curso do BHU;

 

XIX - validar e divulgar o resultado do processo de consulta pública para composição do
Colegiado de Curso do BHU; e

 

 XX - convocar e conduzir o processo de indicação de integrantes do Colegiado de Curso
para compor o seu Núcleo Docente Estruturante (NDE).

 

CAPÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO
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Art. 6º O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente, a cada 30 (trinta) dias, e
extraordinariamente por convocação da presidência do colegiado ou por decisão de dois terços de seus
membros.

 

Art. 7º Todas as reuniões serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, explicitando-se, desde a convocação, a sua pauta e os seus documentos correlatos
necessários à deliberação e à apreciação por parte do colegiado.

 

Parágrafo único. O prazo de convocação e a divulgação da pauta e dos documentos
correlatos com antecedência poderão ser dispensados quando, na convocação, for apresentada
jus�fica�va de urgência devidamente comprovada.

 

Art. 8º O comparecimento às sessões é obrigatório e preferencial em relação a qualquer
outra a�vidade.

 

Art. 9º As reuniões observarão o quórum mínimo correspondente à maioria simples do
total de membros.

 

Art. 10. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de
presentes na reunião.

 

Parágrafo único. Em conformidade com o Regimento Geral da Unilab, art. 15, § 5º, os
membros deste colegiado, em hipótese alguma, poderão votar em assunto de seu interesse pessoal.

 

Art. 11. Membros, quando impossibilitados/impossibilitadas de comparecer à reunião,
deverão necessariamente emi�r no�ficação de sua ausência à presidência do colegiado.

 

Parágrafo único. Em caso de 03 (três) faltas consecu�vas e 05 (cinco) intercaladas e não
jus�ficadas à presidência do colegiado, os membros representantes perderão o mandato, conforme o art.
12. do Regimento Geral da Unilab.

 

Art. 12. Em caso de vacância de membro(s) da representação docente, serão convocados
os(as) docentes classificados na ordem imediatamente seguinte da chamada pública corrente.

 

Art. 13. Não serão permi�das, conforme o art. 90 do Regimento Geral da Unilab, quaisquer
a�tudes dos membros do colegiado, no curso de seus mandatos, as quais firam os princípios que regem a
conduta do docente e do técnico-administra�vo em educação, no que concerne à ordem disciplinar e ao
respeito às pessoas, ficando registrado em ata caso ocorram.

 

Art. 14. As reuniões deverão ocorrer presencialmente, salvo em situações de exceção,
autorizadas pelas instâncias administra�vas superiores da Unilab.
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§ 1º Nos casos em que seja autorizada a realização de reuniões remotas, deverão ser
igualmente cumpridas todas as exigências previstas neste regimento, ficando a critério da Presidência do
Colegiado indicar e divulgar para o colegiado por quais meios tecnológicos se realizará a reunião.

 

§ 2º Nos casos em que seja autorizada a realização de reuniões remotas, caberá a cada
integrante do colegiado providenciar os meios e equipamentos necessários para sua efe�va par�cipação;
desobrigando-se, assim, a presidência do colegiado de qualquer ação para este fim.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 

Art. 15. Casos omissos poderão ser encaminhados para a deliberação do Colegiado de
Curso que, nestes casos, deverá se pautar pelo Regimento Geral e pelo Estatuto da Unilab.

 

 

 

 

 

 

  

 

Referência: Processo nº 23282.411180/2020-90 SEI nº 0446180
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 142, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Relatório Ins�tucional
Consolidado de 2020, do Programa de
Educação Tutorial em Humanidades e
Letras - PETHL/UNILAB.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23282.014640/2021-16,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Relatório Ins�tucional Consolidado de 2020, do Programa de Educação
Tutorial em Humanidades e Letras (PETHL), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, 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 0446189 e
o código CRC CF1B2A90.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23282.014640/2021-16 SEI nº 0446189
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 143, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Calendário Acadêmico do Programa Associado
de Pós-Graduação em Antropologia Stricto Sensu da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2022.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022,
considerando o processo nº 23282.002019/2022-91,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Calendário Acadêmico do Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia Stricto Sensu da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2022, na forma do anexo, parte integrante
desta Resolução.

 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, 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 0446196 e o código CRC 07747CAF.

  ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 143, DE 19 DE ABRIL DE 2022

CALENDÁRIO ACADÊMICO DO PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA (PPGA/UFC - UNILAB) - ANO
LETIVO DE 2022

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1 (ANO CIVIL: 2022)

 

DATA PROCEDIMENTOS (2022.1)

13 a 15/06/2022 Período de Matrícula Institucional e Acadêmica do semestre de 2022.1 para os alunos calouros

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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13 a 15/06/2022 Período de Matrícula Acadêmica do semestre de 2022.1 para os alunos veteranos (SIGAA)

16 a 17/06/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo(a) Coordenador(a) do Curso

20/06/2022 Início do semestre letivo de 2022.1

27 a 29/06/2022 Ajuste de Matrículas em Disciplinas

11 a 14/07/2022 Período para cadastro de alunos ingressantes em 2022.1 na Plataforma Sucupira pelo(a) Coordenador(a) do Curso

18 a 20/07/2022 Trancamento Parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1

27 a 29/07/2022 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1 pelo(a) orientador(a)

15 a 17/08/2022 Divulgação da Lista de Ofertas de disciplinas para o semestre 2022.1

09/09/2022 Término do semestre letivo 2022.1

12 a 14/09/2022 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

15 a 16/09/2022 Consolidação das notas no SIGAA

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2 (ANO CIVIL: 2022)

 

DATA  PROCEDIMENTOS (2022.2)

03 a 05/10/2022 Período de Matrícula Institucional e Acadêmica do semestre de 2022.2 para os(as) alunos(as) calouros

03 a 05/10/2022 Período de Matrícula Acadêmica do semestre de 2022.2 para os(as) alunos(as) veteranos(as) (SIGAA)

06 a 07/10/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo(a) Coordenador(a) do Curso

10/10/2022 Início do semestre letivo de 2022.2

19 a 21/10/2022 Ajuste de Matrículas em Disciplinas

07 a 09/11/2022 Período para cadastro de alunos ingressantes em 2022.2 na Plataforma Sucupira pelo(a) Coordenador(a) do Curso

14 a 16/11/2022 Trancamento Parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2

17 a 18/11/2022 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2 pelo(a) orientador(a)

21/11/2022 Prazo máximo para lançamento do edital para processo seletivo com entrada em 2023.2
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22 a 24/11/2022 Divulgação da Lista de Ofertas de disciplinas para o semestre 2023.1

16/12/2022 Término do semestre letivo 2022.2

19 a 20/12/2022 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

21 a 22/12/2022 Consolidação das notas no SIGAA

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 2022.1 e 2022.2     

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS
JUNHO 10
JULHO 26

AGOSTO 27
SETEMBRO 7

TOTAL 70

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS
OUTUBRO 16

NOVEMBRO 24
DEZEMBRO 14

TOTAL 54

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

 

DIA MÊS EVENTO

07 Setembro Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional) (Quarta-feira)

12 Outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional) (Quarta-feira)

15 Outubro Dia do Professor (Dia não letivo) (Sábado)

28 Outubro Comemoração do Dia do Servidor Público (Feriado para os servidores públicos) (Sexta-feira)

02 Novembro Dia dos Finados (Quarta-feira)

15 Novembro Proclamação da República (Feriado nacional) (Terça-feira)

24 Dezembro Véspera de Natal (Ponto facultativo) (Sábado)
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25 Dezembro Natal (Feriado nacional) (Domingo)

31 Dezembro Véspera de ano novo (Ponto facultativo) (Sábado)

 

 

Referência: Processo nº 23282.002019/2022-91 SEI nº 0446196
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 144, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto
Sensu da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de
2022.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022,
considerando o processo nº 23282.015544/2021-95,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2022, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, 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 0446200 e o código CRC 75541A79.

 

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 144, DE 19 DE ABRIL DE 2022

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - ANO LETIVO DE 2022 

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1 (ANO CIVIL 2022)

 

DATA PROCEDIMENTOS (2022.1)

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

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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11 a 13/06/2022 Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.1 para os alunos veteranos (SIGAA)

14 a 15/06/2022 Período de Matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.1 para os alunos calouros

17/06/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do Curso

20/06/2022 Início do semestre le�vo 2022.1

28 a 29/06/2022 Ajuste das matrículas em disciplinas

05/07/2022 Aula Magna da Pós-Graduação

15/07/2022 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2022.2

03 a 05/08/2022 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2022.1 na Plataforma Sucupira pelo(a) Coordenador(a)
do Curso

08 a 10/08/2022 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1

12/08/2022 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1 pelo(a) orientador(a)

15 a 26/08/2022 Recesso le�vo e acadêmico nos cursos stricto sensu - Ceará

29/08/2022 Retomada do período le�vo 2022.1

 xx /09/2022 Período para alterações de rubrica do recurso PROAP/2022

04/11/2022 Término do Semestre Le�vo 2022.1

07 a 08/11/2022 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA - semestre 2022.1

09 a 10/11/2022 Consolidação das notas no SIGAA - semestre 2022.1

10/11/2022 Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o semestre 2022.2

11 a 14/11/2022 Período de Matrícula acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos veteranos (SIGAA)

16 a 17/11/2022 Período de Matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos calouros

18/11/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo(a) Coordenador(a) do Curso - semestre 2022.2

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2 (ANO CIVIL 2022/2023)

 

DATA PROCEDIMENTOS (2022.2) 

21/11/2022 Início do semestre le�vo 2022.2

28 a 29/11/2022 Ajuste das matrículas em disciplinas

12 a 14/12/2022 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2

15 a 16/12/2022 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2 pelo(a) orientador(a)

20/12/2022 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2023.1

22/12/2022 a
21/01/2023 Recesso le�vo e acadêmico nos cursos stricto sensu - Ceará

23/01/2023 Retomada do período le�vo 2022.2

26 a 31/01/2023 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2022.2 na Plataforma Sucupira pelo(a) Coordenador(a) do
Curso

28/04/2023 Término do semestre le�vo 2022.2

24 a 26/04/2023 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA - semestre 2022.2
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27 a 28/04/2023 Consolidação das notas no SIGAA - semestre 2022.2

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 2022.1 E 2022.2

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS
LETIVOS

Junho 10

Julho 26

Agosto 15

Setembro 25

Outubro 21

Novembro 03

Total 100

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2

(ANO CIVIL 2022/2023)

MÊS QUANTIDADE DE DIAS
LETIVOS

Novembro/2022 09

Dezembro/2022 18

Janeiro/2023 08

Fevereiro/2023 20

Março/2023 26

Abril/2023 19

TOTAL 100

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

ANO 2022

 

DIA MÊS EVENTO

16 Junho Corpus Chris� (Ponto faculta�vo)

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/Malês/BA)

12 Outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)
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15 Outubro Dia do Professor (Dia não le�vo)

28 Outubro Comemoração do dia do Servidor Público (Ponto faculta�vo)

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)

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

ANO 2023

 

DIA MÊS EVENTO

01 Janeiro Confraternização Universal (Feriado nacional)

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

21 Fevereiro Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

22 Fevereiro Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta�vo)

25 Março Data Magna (Feriado estadual/CE)

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1 (ANO CIVIL 2022) - campus dos malês e PPGEF UNILAB-IFCE

 

DATA PROCEDIMENTOS (2022.1)

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

15/07/2022 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2022.2

19 a 21/07/2022 Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.1 para os alunos veteranos (SIGAA)

26/07/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo(a) Coordenador(a) do Curso

01/08/2022 Início do semestre le�vo 2022.1

04 a 05/08/2022 Ajuste das matrículas em disciplinas

23 a 25/08/2022 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2022.1 na Plataforma Sucupira pelo(a) Coordenador(a) do Curso

20 a 22/09/2022 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1

27/09/2022 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1 pelo(a) orientador(a)

30/11/2022 Término do semestre le�vo 2022.1

01 a 02/12/2022 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA - semestre 2022.1

 05/12/2022 Consolidação das notas no SIGAA - semestre 2022.1

05 a 06/12/2022 Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o semestre 2022.2

07 a 08/12/2022 Período de Matrícula acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos veteranos (SIGAA)

09 a 10/12/2022 Período de Matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos calouros



24/04/22, 10:09 SEI/UNILAB - 0446200 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=506694&infra_sist… 5/6

12/12/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo(a) Coordenador(a) do Curso - semestre 2022.2

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2 (ANO CIVIL 2022/2023) - campus dos malês e PPGEF UNILAB-IFCE

 

DATA PROCEDIMENTOS (2022.2) 

12/12/2022 Início do semestre le�vo 2022.2

14 a 15/12/2022 Ajuste das matrículas em disciplinas

20/12/2022 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2023.1

22 a 31/12/2022 Recesso le�vo / festas de final de ano (natal e ano novo) - stricto sensu - Bahia

10 a 14/01/2023 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2022.2 na Plataforma Sucupira pelo(a) Coordenador(a) do Curso

24 a 26/01/2023 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2

30 a 31/01/2023 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2 pelo(a) orientador(a)

28/04/2023 Término do semestre le�vo 2022.2

02 a 03/05/2023 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA - semestre 2022.2

04 a 05/05/2023 Consolidação das notas no SIGAA - semestre 2022.2

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 2022.1 E 2022.2  - MALÊS/PPGEF

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS
LETIVOS

Agosto 27

Setembro 25

Outubro 23

Novembro/2022 24

Total 99

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2

(ANO CIVIL 2022/2023)

MÊS QUANTIDADE DE DIAS
LETIVOS

Dezembro/2022 9

Janeiro/2023 26

Fevereiro/2023 20

Março/2023 26

Abril/2023 19
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TOTAL 100

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

ANO 2022

 

DIA MÊS EVENTO

16 Junho Corpus Chris� (Ponto faculta�vo)

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/Malês/BA)

12 Outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15 Outubro Dia do Professor (Dia não le�vo)

28 Outubro Comemoração do dia do Servidor Público (Ponto faculta�vo)

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)

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

ANO 2023

 

DIA MÊS EVENTO

01 Janeiro Confraternização Universal (Feriado nacional)

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

21 Fevereiro Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

22 Fevereiro Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta�vo)

25 Março Data Magna (Feriado estadual/CE

 

Referência: Processo nº 23282.015544/2021-95 SEI nº 0446200
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 145, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova a criação do Programa de Mestrado
Profissional em Governança e Polí�cas
Públicas, na modalidade presencial,
vinculado ao Ins�tuto de Humanidades e
Letras da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23804.001854/2021-96,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação do Programa de
Mestrado Profissional em Governança e Polí�cas Públicas, modalidade presencial, com oferta anual de 15
vagas, vinculado ao Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 146, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) e o Regimento Interno do Programa
de Mestrado Profissional em Governança e
Polí�cas Públicas, vinculado ao Ins�tuto de
Humanidades e Letras, no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº 23804.001854/2021-96,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Projeto Pedagógico do
Curso (PPC) e o Regimento Interno do Programa de Mestrado Profissional em Governança e Polí�cas
Públicas, na modalidade presencial, cons�tuído de uma Área de Concentração em “Governança e
Polí�cas Públicas” e três linhas de pesquisa: “Estado, Polí�ca Comparada e Análise de Polí�cas Públicas”
(Linha 1); “Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Difusão de Polí�cas Públicas” (Linha 2) e
“Par�cipação Polí�ca, Governança e Território” (Linha 3), com oferta anual de 15 (quinze) vagas,
vinculado ao Ins�tuto de Humanidades e Letras, no âmbito da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
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DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, 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 0446223 e
o código CRC FF2398D0.

 

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 146, DE 19 DE ABRIL DE 2022

 

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GOVERNANÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Governança e Polí�cas Públicas,
doravante PPGPPG, é formado pelo curso de Mestrado Profissional e está vinculado ao Ins�tuto de
Humanidades e Letras (IHL) do Campus dos Malês/BA da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e é regulado por este Regimento e pela legislação vigente.

 

Art. 2º Este Regimento está em conformidade com as normas para os cursos e programas
de pós-graduação stricto sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab e com o Estatuto
da Unilab.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

 

Art. 3º O PPGPPG tem por obje�vos:

 

I - desenvolver ensino e pesquisa cien�fica na área de Governança e Polí�cas Públicas;

 

II - aprofundar e expandir capacidades profissionais, de pesquisa e inovação na área de
Polí�cas Públicas;

 

III - estabelecer parcerias com ins�tuições, públicas e privadas, de docência, de pesquisa e
de intervenção social; e

 

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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IV - proporcionar a formação pós-graduada/profissional na formação de mestres em
Governança e Polí�cas Públicas.

 

Art. 4º O curso de Mestrado Profissional envolverá a preparação obrigatória de dissertação
que deverá demonstrar capacidade de domínio e sistema�zação do tema e da metodologia cien�fica
adotada.

 

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO

Seção  I

Da organização administra�va

 

Art. 5º A estrutura administra�va do Programa de Pós-Graduação em Governança e
Polí�cas Públicas é composta por:

 

I - coordenador   do Programa e vice-coordenador;

 

II - todos os docentes do Programa credenciados como permanentes que sejam
integrantes do quadro de pessoal efe�vo da Unilab/Malês;

 

III - representantes do corpo discente, eleitos pelos alunos regulares, na proporção de 15%
(quinze por cento) dos membros docentes do Colegiado Pleno, desprezada a fração;

 

IV - representantes dos servidores técnico-administra�vos em educação na proporção de
15% (quinze por cento) dos membros docentes do Colegiado Pleno, desprezada a fração; e

 

V - comissões acadêmicas estabelecidas de acordo com as regras estabelecidas neste
regimento.

 

Seção II

Do colegiado do curso

 

Art. 6º O Colegiado do PPGPPG é composto pelo corpo docente permanente, técnico-
administra�vos em educação (Taes) e representantes discentes do curso.

 

§ 1º Docentes colaboradores e visitantes poderão par�cipar das reuniões de colegiado,
mas sem direito a voto.

 

§ 2º Os representantes discentes, em número de 15% (quinze por cento) do total de
docentes permanentes, serão eleitos por seus pares para mandato de 1 (um) ano, sendo possível 1 (uma)
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recondução por igual período, dentre estudantes regularmente matriculados no PPGPPG.

 

§ 3º A representação discente será composta de �tular e suplente, este úl�mo atuará nos
eventuais impedimentos do �tular.

 

§ 4º Os representantes dos técnicos-administra�vos em educação (Tae), em número de
15% (quinze por cento) do total de docentes permanentes, serão eleitos por seus pares para mandato de
2 (dois) anos, sendo possível recondução por período igual.

 

Art. 7º O Colegiado reunir-se-á sempre que convocado pelo coordenador do curso ou por
solicitação de ½ (metade) de seus membros, e deliberará por maioria simples de votos, cabendo ao
coordenador o voto singular e voto de qualidade.

 

§ 1º O Colegiado de curso reunir-se-á, no mínimo, 2 (duas) vezes a cada semestre le�vo. 

 

§ 2º  As reuniões do Colegiado devem ter o quórum mínimo de metade de seus membros.

 

§ 3º A presença dos membros nas reuniões do Colegiado é obrigatória.

 

§ 4º O membro do Colegiado que faltar, sem jus�fica�va, a 2 (duas) reuniões consecu�vas,
ou a 4 (quatro) reuniões ao longo do ano, receberá uma advertência do Colegiado.

 

§ 5º A advertência a que se refere o parágrafo anterior deverá ser registrada em ata,
durante reunião do Colegiado do Curso, e encaminhada pelo Coordenador do Programa ao docente. Caso
o docente não compareça à reunião imediatamente posterior à advertência, o mesmo será reclassificado
como professor colaborador ou desligado do Colegiado e suas atribuições serão redistribuídas entre os
membros remanescentes.

 

§ 6º As decisões implicadas no § 5º serão tomadas pelo colegiado, após votação com
maioria absoluta de votos.

 

§ 7º O docente desligado apenas poderá retornar ao Colegiado após assinatura de um
termo de compromisso a ser apreciado e aprovado, por maioria de votos, pelo Colegiado.

 

Art. 8º  Compete ao Colegiado do Curso:

 

I - eleger o Coordenador e o vice-coordenador em conformidade com as norma�vas da
Unilab e o regimento do PPGPPG;

 

II - elaborar o Regimento do PPGPPG e aprovar suas alterações;

 

III - ar�cular, implementar e acompanhar a gestão administra�va, pedagógica, acadêmica e
orçamentária do curso;
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IV - pronunciar-se, sempre que necessário, sobre assuntos de interesse do PPGPPG;

 

V - implementar instruções de órgãos superiores da Unilab;

 

VI - deliberar sobre requerimentos e recursos interpostos ao curso ou à coordenação,
estabelecendo comissões e/ou relatores, quando necessário;

 

VII - estabelecer normas e critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes
como permanente, colaborador ou visitante, bem como o limite de orientandos/as por docente, sempre
em observância às recomendações do comitê de área da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes);

 

VIII - deliberar sobre credenciamento e descredenciamento de docentes, com base nas
prescrições deste Regimento;

 

IX - apoiar a coordenação do curso no cumprimento de suas atribuições;

 

X - designar os componentes das bancas Examinadoras de Teses, Dissertações ou outros
trabalhos de conclusão, ouvido, em cada caso, o(a) orientador(a);

 

XI - deliberar sobre transferências de estudantes provenientes de outros programas de
pós-graduação;

 

XII - deliberar sobre seleção de alunos, aproveitamento e revalidação de créditos ob�dos
em outros cursos de pós-graduação stricto sensu, dispensa de disciplinas, trancamento de matrícula,
desligamento e readmissão de alunos e assuntos correlatos;

 

XIII - estabelecer comissões para seleção de estudantes ingressantes no curso;

 

XIV - coordenar a distribuição de bolsas de estudos aos(às) estudantes regularmente
matriculados de acordo com as norma�vas da Unilab;

 

XV - decidir sobre dispensa e equivalência de disciplinas, observando as norma�vas da
Unilab;

 

XVI - desempenhar todas as atribuições determinadas pelo Regime Geral da Unilab, pela
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e por este Regimento;

 

XVII - zelar pelo cumprimento deste Regimento; e

 

XVIII - resolver, no âmbito da competência do colegiado, os casos omissos.



24/04/22, 10:11 SEI/UNILAB - 0446223 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=506718&infra_sis… 6/17

 

Parágrafo único. O Colegiado poderá designar docente ou formar comissões, de caráter
permanente ou temporário, para emi�r parecer sobre assuntos relacionados às suas atribuições.

 

Seção III

Da coordenação do curso

 

Art. 9º  A Coordenação do Programa é composta por um Coordenador e um Vice-
Coordenador e tem função execu�va.

 

Art. 10. O Coordenador preside o Colegiado, com voto comum e voto de qualidade.

 

§ 1º O Coordenador é subs�tuído em todos os seus impedimentos pelo Vice-Coordenador.

 

§ 2º O Coordenador contará com o apoio de Comissões, por ele designadas, nas ações de
planejamento, avaliação e controle das a�vidades acadêmicas.

 

Art. 11. Compete ao Coordenador do Programa:

 

I - coordenar e ar�cular todas as a�vidades do curso sob sua responsabilidade;

 

II - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado do Programa, sempre
com antecedência mínima de 48 horas para as ordinárias e 24 horas para as extraordinárias;

 

III - elaborar o projeto de orçamento para o Programa, encaminhar pedidos de auxílio e
executar os orçamentos de auxílios recebidos;

 

IV - apresentar anualmente ao Conselho do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus
dos Malês relatório sobre as a�vidades de ensino, pesquisa e administra�vas do Programa;

 

V - pra�car atos de sua competência ou competência superior, mediante delegação;

 

VI - delegar competência;

 

VII - representar o PPGPPG dentro e fora da Universidade;

 

VIII - ar�cular-se com a Pró-Reitoria encarregada dos assuntos de pós-graduação, para
acompanhamento, execução e avaliação das a�vidades do PPGPPG; e
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IX - tomar decisões ad referendum do Colegiado do Curso em situações de emergência.
Neste caso, o Colegiado do Curso, segundo sua competência, apreciará a decisão na reunião ordinária
subsequente.

 

Seção IV

Das comissões acadêmicas e de assessoramento

 

Art. 12. O PPGPPG terá 6 (seis) comissões permanentes:

 

I - Comissão de Avaliação Docente;

 

II - Comissão de Assuntos Financeiros;

 

III - Comissão de Divulgação;

 

IV - Comissão de Seleção Discente;

 

V - Comissão de Acompanhamento de Egressos;  e

 

VI - Comissão de Autoavaliação, seguindo normas estabelecidas pelo Consepe e as
diretrizes da Capes.

 

§ 1º  As composições das respec�vas Comissões serão divulgadas na página do PPGPPG.

 

§ 2º A Comissão de Bolsas terá, obrigatoriamente, em sua composição um representante
do corpo discente, que não necessariamente será o mesmo Representante Discente no Colegiado.

 

§ 3º As Comissões citadas no caput serão compostas, no mínimo, por 3 (três) membros e
um deles será designado, pelo Coordenador do Programa, como presidente da respec�va Comissão.

 

§ 4º  As Comissões serão designadas pelo Coordenador do PPGPPG com a aprovação do
Colegiado.

 

§ 5º As Comissões terão prazo máximo de vigência de 24 (doze) meses, preferencialmente
coincidentes com o período de gestão da Coordenação de Curso.

 

§ 6º A Presidência das Comissões é de competência de Docentes Permanentes do
Programa.

 

Art. 13. O Coordenador do PPGPPG poderá propor ao Colegiado do Programa a
cons�tuição de outras Comissões ou Grupos de Trabalho para seu assessoramento.
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Seção V

Dos recursos financeiros

 

Art. 14. Os recursos financeiros serão provenientes de:

 

I - dotações orçamentárias da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira des�nados aos Programas de Pós-Graduação;

 

II -  doações e subvenções de outros órgãos e en�dades públicas e privadas; e

 

III - agências de financiamento de projetos de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação.

 

Art. 15. A gestão dos recursos financeiros será realizada pela Coordenação do curso com
suporte da Comissão de Assuntos Financeiros e do Colegiado do Curso.

 

CAPÍTULO IV

DO CORPO DOCENTE

 

Art. 16. O corpo docente do PPGPPG será cons�tuído de Docentes Permanentes, Docentes
Colaboradores e Docentes Visitantes.

 

§ 1º Docentes Permanentes são os que têm vínculo funcional com a Unilab, ou vínculo em
caráter excepcional, e que atuam na graduação e na pós-graduação regularmente, desenvolvendo
a�vidades de ensino, pesquisa e orientação. Os Docentes Permanentes cons�tuem o núcleo estável de
docentes do programa em regime de trabalho de 40 horas semanais, com o mínimo de 10 horas
semanais de dedicação ao programa, admi�ndo-se o percentual de docentes em regime de 20 horas no
limite estabelecido pelo Comitê Representa�vo da área na Capes.

 

§ 2º Os Docentes Permanentes com vínculo em caráter excepcional, consideradas as
especificidades de áreas ou ins�tuições, caracterizam-se por uma das seguintes condições especiais:

 

I -  sejam cedidos por outras ins�tuições mediante convênio formal ou outro �po de
associação prevista pela Capes para atuar como docente do PPGPPG;

 

II -  recebam bolsa de fixação de docentes ou bolsa de pesquisa de agências federais ou
estaduais de fomento; e

 

III -  sejam docentes aposentados da Unilab que tenham firmado com a ins�tuição termo
de compromisso de par�cipação como docente do PPGPPG;
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§ 3º Docentes Colaboradores são os que contribuem de forma sistemá�ca e complementar
para o programa, sem necessariamente terem vínculo formal com a Unilab, ministrando disciplinas,
coorientando alunos e colaborando em grupos de pesquisa, observando os percentuais permi�dos pelo
comitê de área da Capes.

 

§ 4º Docentes Visitantes são os docentes ou pesquisadores com vínculo funcional com
outras ins�tuições que sejam liberados das a�vidades correspondentes a tal vínculo para colaborarem,
por um período con�nuo de tempo e em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou
a�vidades de ensino no programa, permi�ndo-se que atuem como orientadores, em consonância à sua
área de atuação.

 

Art. 17. Caberá à Comissão de Avaliação Docente do PPGPPG avaliar os docentes do
Programa e outros docentes que encaminharem solicitação de credenciamento, submetendo parecer
para apreciação em reunião do Colegiado do Programa. Caberá ao Colegiado a validação ou não do
parecer da Comissão de Avaliação Docente baseado nas seguintes exigências:

 

I - possuir notório saber na linha de pesquisa a que se dedicará no PPGPPG;

 

II - ter produção cien�fica ou técnica relevante nos úl�mos 03 (três) anos, atrelada à linha
de pesquisa de que par�cipará no Programa;

 

III -  ter disponibilidade para lecionar disciplinas da grade curricular do curso; e

 

IV -  ter disponibilidade para orientação de estudantes do Programa.

 

§ 1º A produção cien�fica mencionada no inciso II deste ar�go deverá ser qualificada
segundo critérios definidos pelo Colegiado, estando alinhada com a área Capes de Ciência Polí�ca e
Relações Internacionais, ou equivalente.

 

§ 2º No ato de solicitação de credenciamento, o postulante deverá indicar o status de
membro ao qual pleiteia de acordo com o disposto no art. 16º deste Regimento.

 

§ 3º Além dos critérios estabelecidos neste ar�go, o Colegiado poderá adicionar outros
que considere importantes para atendimento de suas peculiaridades com o apoio da Comissão de
Avaliação Docente.

 

§ 4º O Coordenador do PPGPPG deverá informar imediatamente à Direção da Unidade
Acadêmica, em primeira instância, e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em segunda instância,
quaisquer alterações ocorridas no seu corpo docente, assim como na composição do seu Colegiado.

 

Art. 18. A manutenção do docente no Programa dependerá do resultado da avaliação
anual de seu desempenho, com a finalidade de acompanhar a produção cien�fica e os requisitos de
qualificação profissional. A avaliação considerará a periodicidade do quadriênio de permanência, tendo
em vista os relatórios enviados à Capes através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio de
parecer emi�do pela Comissão de Avaliação Docente considerando, no mínimo, os seguintes critérios:
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I - dedicação às a�vidades de ensino, orientação, par�cipação em grupos de pesquisa,
comparecimento às reuniões do Colegiado e par�cipação em comissões examinadoras;

 

II - produção cien�fica, técnica, ar�s�ca ou cultural comprovada e atualizada nos úl�mos
03 (três) anos, considerando os critérios estabelecidos pela Área de Avaliação a que está vinculado o
PPGPPG na Capes; e

 

III - execução e coordenação de projetos aprovados, preferencialmente, por agências de
fomento ou órgãos públicos e privados, que caracterizem a captação de recursos que beneficiem, direta
ou indiretamente, o PPGPPG.

 

§ 1º O docente deverá manter atualizado seu currículo profissional na Plataforma La�es e
fornecer informações complementares, sempre que solicitado pelo Coordenador do Programa, além da
comprovação da sua produção acadêmica.

 

§ 2º O docente que, em 03 (três) anos consecu�vos, não atender ao con�do neste ar�go
ou em outras normas estabelecidas pelo Colegiado será descredenciado para atuar no PPGPPG, até novo
processo de credenciamento efetuado pelo Colegiado.

 

CAPÍTULO V

DA REPRESENTAÇÃO DISCENTE E DA REPRESENTAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

 
 

Art. 19. A representação discente e a representação dos técnico-administra�vos em
educação deverá seguir a composição estabelecida no art. 6º, § 2º, § 3º e § 4º deste regimento.

 

§ 1º  A representação discente terá mandato de 1 (um) ano, com possibilidade de 1 (uma)
única recondução.

 

§ 2º  A representação dos técnicos-administra�vos em educação terá mandato de 2 (dois)
anos, com possibilidade de recondução.

 

Art. 20. Cabe às representações discentes e de técnico-administra�vos em educação
representar os interesses de suas categorias diante do Colegiado e sobre os temas que se referem à
PPGPPG.

 

 

CAPÍTULO VI

DA ESTRUTURA DO PROGRAMA

Seção I

Do regime didá�co
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Art. 21. A integralização dos estudos necessários ao Mestrado será expressa em unidades
de crédito.

 

§ 1º Cada crédito corresponderá a um mínimo de 15 (quinze) horas de aulas teóricas ou
teórico-prá�cas.

 

§ 2º A atribuição de créditos por outras a�vidades compa�veis com as caracterís�cas da
área de conhecimento será definida pelo Colegiado do Curso.

 

§ 3º O Projeto Pedagógico do Curso deverá definir a quan�dade mínima de créditos
necessários para a defesa da dissertação, assim como a quan�dade de créditos adquiridos por meio do
trabalho de elaboração do projeto de pesquisa e da dissertação sob orientação.

 

§ 4º  A critério do Colegiado do Curso, poderão ser aceitos créditos ob�dos em outros
cursos de pós-graduação da Unilab ou de outras Ins�tuições de Ensino Superior.

 

Art. 22. O curso de Mestrado terá duração mínima 12 (doze) e máxima de 24 (vinte e
quatro) meses, contados a par�r do mês/ano da matrícula inicial no curso até o mês/ano da efe�va
defesa de dissertação.

 

§ 1º  Nos casos devidamente jus�ficados e com parecer de concordância do orientador, os
alunos poderão requerer:

 

I - trancamento de matrícula em componente curricular, obedecendo ao calendário
acadêmico da pós-graduação da Unilab, exigindo-se para tanto, homologação do orientador e do
coordenador do curso, os quais devem observar a viabilidade e o prazo de trancamento, respeitado o
disposto nos incisos I e V do art. 6º, e nos incisos I e V do art. 7º da Resolução ad referendum Consepe nº
38, de 22 de novembro de  2019;

 

II - prorrogação do curso por até seis meses; e

 

III - somente será permi�do o trancamento do curso por mo�vo de doença ou de licença-
maternidade, devidamente autorizado pelo serviço médico da Unilab, não sendo computado o período
de trancamento.

 

§ 2º O discente que não �ver a matrícula efe�vada em pelo menos um componente
curricular no semestre vigente terá cancelado seu vínculo com o Programa de Pós-Graduação em
Governança e Polí�cas Públicas

 

§ 3º  Caberá ao Colegiado do Programa decidir sobre os pedidos de prorrogação.

 

Seção II

Da admissão e desligamento de estudantes
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Art. 23. O Corpo Discente será cons�tuído de portadores de diplomas universitários,
nacionais ou estrangeiros, reconhecidos pelos órgãos competentes, selecionados por Comissão
estabelecida pelo Colegiado segundo critérios e em número por ela definidos e divulgados de acordo
com as determinações legais, e matriculados no Programa.

 

Art. 24. A admissão de candidatos ao PPGPPG está condicionada à capacidade de
orientação do mesmo, comprovada através da existência de orientadores disponíveis.

 

Art. 25. Alunos Especiais poderão ser admi�dos excepcionalmente, a critério do Colegiado,
para cursar disciplinas isoladas, respeitados os pré-requisitos exigidos pelas mesmas.

 

Art. 26. Alunos de outros cursos de pós-graduação da Unilab poderão matricular-se em
disciplinas isoladas do Programa, a critério do Colegiado, respeitados os pré-requisitos exigidos pelas
disciplinas.

 

Art. 27. Serão realizados processos sele�vos anuais para ingresso de estudantes por meio
de edital de seleção, estabelecido pela Comissão de Seleção Discente, previamente aprovado pelo
Colegiado do Curso e pelo Conselho do Ins�tuto de Humanidades e Letras. O responsável da Unidade
Acadêmica encaminhará o edital para as instâncias superiores competentes, para que o mesmo seja
publicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início do prazo de inscrições.

 

§ 1º  No Edital de seleção constarão as datas, horários e locais de realização do processo
sele�vo, bem como a relação de documentos necessários à inscrição dos candidatos e os procedimentos
a serem adotados na seleção.

 

§ 2º Caberão à Secretaria do Curso e à Comissão de Seleção a elaboração do Edital do
Processo Sele�vo, a designação de uma Comissão Avaliadora, a condução do processo e a sistema�zação
e divulgação dos resultados, bem como a avaliação e homologação de recursos impetrados.

 

Art. 28. Podem se candidatar ao PPGPPG portadores de diploma de Bacharelado ou
Licenciatura Plena, a juízo do Colegiado do Curso, sem restrição quanto à área de estudo.

 

Parágrafo único. Em casos especiais, a critério do Colegiado de Curso, será permi�da ao
graduando a inscrição na seleção de Mestrado, contanto que no ato de matrícula no PPGPPG seja
apresentado documento que comprove a conclusão do curso de graduação, especificamente o cer�ficado
de conclusão de curso ou diploma de graduação.

 

Art. 29. O Colegiado de Curso designará uma Comissão de Seleção Discente para o
PPGPPG, que proporá os critérios e procedimentos a serem adotados no processo sele�vo.

 

Art. 30. Depois da realização da seleção de estudantes para o PPGPPG, a Comissão de
Seleção Discente deverá encaminhar os resultados ao Colegiado de Curso e Unidade Acadêmica para
divulgação.

 



24/04/22, 10:11 SEI/UNILAB - 0446223 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=506718&infra_si… 13/17

Art. 31. O aluno será desligado do curso ao qual está vinculado, conforme decisão do
Colegiado, na ocorrência de uma das seguintes situações:

 

I - não defender dissertação ou tese dentro do prazo máximo de permanência no curso,
incluído período de prorrogação, quando houver;

 

II - ser reprovado duas vezes na mesma disciplina ou em duas disciplinas dis�ntas;

 

III - no caso de prorrogação, não defender a dissertação até o prazo final da prorrogação;

 

IV - no caso de trancamento de matrícula semestral, não renovar sua matrícula nos prazos
indicados no calendário acadêmico do Curso para o semestre seguinte ao do período do trancamento;

 

V - obter rendimento acadêmico não sa�sfatório, na forma es�pulada neste Regimento; e

 

VI - Caso o aluno descumpra os prazos estabelecidos no art. 22, § 1º,  incisos II e III, o
mesmo será desligado do curso e do programa mediante votação por maioria simples do Colegiado.

 

§ 4º  O aluno desligado do Programa somente poderá voltar a se matricular após
aprovação em novo processo público de seleção e admissão.

 

§ 5º  Não será permi�da a inscrição de candidato em concurso público de seleção e
admissão que tenha sido desligado do curso por mais de uma vez.

 

Seção III

Da orientação e das bancas examinadoras

 

Art. 32. Cada aluno do curso de pós-graduação será orientado por um docente do PPGPPG
indicado pelo Colegiado antes da matrícula inicial, respeitando o vínculo entre a produção cien�fica do
docente e a temá�ca do trabalho acadêmico e o limite de orientandos por orientador.

 

§ 1º Poderão orientar dissertações do PPGPPG docentes permanentes que tenham
orientado pelo menos 3 (três) estudantes de graduação nos úl�mos 2 (dois) anos, seja em trabalho de
conclusão de curso aprovado, seja em projetos de pesquisa cadastrados e concluídos na Unilab.

 

§ 2º A critério do Colegiado, poderão par�cipar como co-orientadores, além dos docentes
do Programa, docentes de outros cursos de pós-graduação stricto sensu, bem como profissionais de
qualificação e experiência inques�onável.

 

§ 3º  Os profissionais de que trata o parágrafo anterior deverão estar vinculados ao
PPGPPG na condição de Docentes Colaboradores, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 13º
deste regimento.
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§ 4º O número máximo de orientandos por orientador será definido pelo colegiado,
obedecendo as recomendações da Capes para a área do Programa.

 

§ 5º É permi�do ao aluno, com a homologação pelo Colegiado, mudar de orientador.

 

Art. 33. É função do Orientador a direção dos estudos e dos trabalhos rela�vos à
Dissertação, autorizar a apresentação do respec�vo projeto, bem como o depósito para a defesa.

 

Art. 34. O candidato ao �tulo de Mestre terá um Orientador, que constará de uma relação
organizada anualmente pelo Colegiado de Curso. O Orientador indicado deverá manifestar prévia e
formalmente a sua concordância.

 

Parágrafo único. Em casos especiais, a critério do Colegiado, poderá ser designado um
Coorientador para o candidato.

 

Art. 35. Compete ao Orientador:

 

I - orientar o pós-graduando na organização de seu plano de estudo e pesquisa e assis�-lo
con�nuamente em sua formação pós-graduada; e

 

II - propor ao Colegiado de Curso a composição das Bancas Examinadoras.

 

Art. 36. A Dissertação de Mestrado será subme�da a uma Banca Examinadora, doravante
denominada Banca, cons�tuída por um mínimo de 3 (três) membros, dos quais ao menos 2 (dois) devem
ter �tulação mínima de doutorado e 1 (um) a �tulação mínima de mestrado; e sendo pelo menos um
deles externo ao Programa.

 

§ 1º Além dos membros referidos, a critério do Colegiado do Curso, o Orientador poderá
presidir a banca sem direito a julgamento da dissertação.

 

§ 2º A conclusão do mestrado será formalizada pela apresentação e defesa da dissertação
em ato público, presidido pelo orientador, quando será dado conhecimento dos pareceres dos
examinadores sobre a dissertação.

 

§ 3º As Bancas Examinadoras ocorrerão preferencialmente em formato presencial,
podendo a sessão pública de defesa de dissertação também ocorrer por meio de videoconferência, ou
outro suporte eletrônico e com a par�cipação à distância dos membros da comissão examinadora, a
par�r de autorização jus�ficada por parte da coordenação.

 

Art. 37. O julgamento da dissertação será comunicado ao Colegiado de Curso pelo
orientador quando este considerar o trabalho apto para submissão à banca.
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§ 1º A dissertação somente poderá ser subme�da a julgamento após o cumprimento dos
créditos mínimos exigidos.

 

§ 2º  A banca será cons�tuída após o orientador encaminhar ao Colegiado do Curso
solicitação de defesa, anexando os exemplares da dissertação e um relatório contendo sua apreciação
sobre a mesma.

 

§ 3º  O candidato poderá solicitar subs�tuição de componentes da banca, encaminhando
jus�fica�va por escrito ao colegiado em até 3 (três) dias úteis após receber a comunicação da composição
da mesma.

 

Art. 38. A dissertação será considerada aprovada, aprovada sob condições ou reprovada
segundo a avaliação da maioria dos membros da banca.

 

§ 1º  A aprovação ou reprovação deverá ser baseada em parecer individual dado pelos
membros da banca.

 

§ 2º  Cada membro da banca atribuirá o conceito individual de 0 (zero) a 10 (dez) à
dissertação. A par�r da média dos conceitos individuais de cada um de seus membros, a banca atribuirá o
conceito final da dissertação ou tese, sendo considerada aprovada a dissertação ou tese que ob�ver
conceito igual ou superior a 7,0 (sete).

 

CAPÍTULO VII

DA OBTENÇÃO DO GRAU

 

Art. 39. Para obtenção do �tulo de Mestre em Governança e Polí�cas Públicas, o candidato
deverá:

 

I - completar, em disciplinas, um mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos obrigatórios e 6
(seis) créditos opta�vos, totalizando 30 (trinta) créditos;

 

II - completar, a par�r de a�vidade de elaboração do projeto de pesquisa e da tese sob
orientação, 6 (seis) créditos;

 

III - ser aprovado em exame de proficiência em língua inglesa;

 

IV - elaborar, apresentar e submeter dissertação de mestrado a uma Banca Examinadora e
ter a mesma aprovada ou ter produção cien�fica no tema da Dissertação desenvolvida no Programa,
conforme estabelecido no art. 36º; e

 

IV - cumprir os demais requisitos legais.
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Art. 40. A dissertação poderá cons�tuir-se em texto único ou em coletânea de ar�gos que
estejam, no mínimo, aprovados para publicação, em periódicos reconhecidos pela Capes, desde que
man�da a coerência entre os mesmos.

 

§ 1º No caso da modalidade de ar�gos, o documento final deverá ser composto dos 2
(dois) ar�gos aprovados para publicação e/ou publicados acrescidos dos elementos pré-textuais e pós-
textuais.

 

§ 2º Ainda no caso regido pelo § 1º, os ar�gos deverão ser classificados nos estratos de
Qualis A1, A2, B1 ou B2 da área de Ciência Polí�ca e Relações Internacionais, ou de patamar equivalente.

 

Art. 41. Deverá constar no diploma do curso de mestrado a seguinte designação: Mestre
em Governança e Polí�cas Públicas.

 

 CAPÍTULO VIII

ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS    

 

Art. 42. A polí�ca de acompanhamento de egressos tem por obje�vos:

 

I -  acompanhar os estudantes formados por semestre e ano;

 

II - construir banco de dados rela�vos à inserção de egressos no mercado de trabalho e
demais cursos de pós-graduação de forma a subsidiar e direcionar ações acadêmicas e ins�tucionais na
própria ins�tuição; e

 

III - possibilitar a análise/avaliação de perfil profissional proposto, em conformidade com
as demandas iden�ficadas no campo da atuação profissional.

 

Art. 43. A polí�ca de acompanhamento de egressos será sistema�zada a par�r da atuação
da Comissão de Acompanhamento de Egressos;

 

Art. 44. A organicidade da polí�ca de acompanhamento caracteriza-se pelo inter-
relacionamento entre todas as etapas e dados colhidos durante o processo, representados nos relatórios
e análises a serem construídos anualmente.

 

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 45. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Colegiado de Curso,
ouvidos, quando necessário, os órgãos universitários superiores per�nentes.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 147, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Dispõe sobre a programação anual de férias
dos docentes efe�vos e temporários da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o art. 49. da Lei nº 4.881/65; o art. 8º do
Decreto-Lei nº 465/69; os arts. 77 a 80 da Lei nº 8.112/90, com alterações dadas pela Lei nº 9.525/97; e o
processo nº 23282.006015/2021-09,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  A programação e usufruto das férias dos docentes da carreira de Professor do
Magistério Superior, dos contratados temporariamente como professor
subs�tuto ou visitante deverão ocorrer durante os Recessos Acadêmicos, de forma que não coincida com
o período le�vo, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

CAPÍTULO I

DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

 

Art. 2º  O ocupante de cargo efe�vo de Professor do Magistério Superior fará jus a 45
(quarenta e cinco) dias anuais de férias, exceto se afastado para exercício de cargo comissionado em
órgão não integrante das ins�tuições federais de ensino superior, caso em que fará jus a 30 (trinta) dias.

 

§ 1º A critério da Administração, sob responsabilidade do dirigente da Unidade Acadêmica,
serão abertas, em caráter excepcional, para a marcação de férias docentes em período le�vo nas
seguintes situações:

 

I - para docentes em exercício de a�vidades administra�vas ou de gestão cuja a�vidade
impeça o pleno gozo das férias no período de recesso le�vo; e
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II - quando do acúmulo de férias nos casos previstos na legislação.

 

§ 2º Os casos excepcionais serão julgados pela Direção do Ins�tuto, observando-se o
disposto nesta Resolução e em normas expedidas pela Superintendência de Gestão de Pessoas,
garan�ndo o planejamento interno e o não prejuízo à carga horária das disciplinas.

 

§ 3º O docente, ao retornar de licenças ou afastamentos (capacitação, pós-doutorado,
saúde etc), quando coincidentes com o período le�vo especificado no calendário acadêmico vigente, será
lotado em componentes curriculares e/ou a�vidades extensionistas curricularizadas.

 

CAPÍTULO II

DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DOS DOCENTES TEMPORÁRIOS

 

Art. 3º Os professores visitantes e subs�tutos farão jus a 30 (trinta) dias de férias, que
deverão ser usufruídos obrigatoriamente após 12 (doze) meses de efe�vo exercício e o encerramento do
calendário acadêmico vigente, sob responsabilidade da direção da Unidade Acadêmica.

 

Parágrafo único. Caso o vínculo contratual do docente temporário finde ou seja
ins�tucionalmente concluído antes de 12 (doze) meses de efe�vo exercício, a percepção financeira das
férias remuneradas e do ⅓ (um terço) cons�tucional serão pagos juntamente às verbas indenizatórias de
encerramento do contrato.

 

CAPÍTULO III

DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS NAS DIREÇÕES DAS UNIDADES ACADÊMICAS E COORDENAÇÕES DE
CURSO

 

Art. 4º Os períodos de férias de Diretores e Vice-Diretores de Unidade Acadêmica, inclusive
de Coordenadores e Vice-Coordenadores de Curso, deverão ser programados de forma que não
coincidam, exceto quando não seja possível em decorrência de necessidade de serviço.

 

§ 1º Na hipótese de usufruto de férias simultâneas de que trata o caput, o decano do
respec�vo colegiado deverá assumir as funções temporariamente mediante precedência de ato
administra�vo da Reitoria ou por agente delegado.

 

§ 2º Na impossibilidade do decano assumir as funções previstas no caput, este deverá
manifestar de forma expressa o impedimento e o próximo docente mais an�go do colegiado deverá
assumir as funções.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 5º  O disposto no art. 1º não se aplica aos docentes:

 

I - afastados para pós-graduação;

 

II - aos cedidos para outros órgãos, na forma do art. 93, da Lei nº 8.112/90; e

 

III - licenciados de acordo com os arts. 84, 86 e 92 da Lei nº 8.112/90. 

 

Art. 6º O registro da programação das férias docentes será feita exclusivamente pelo
Módulo de Férias Sigepe Servidor e homologadas pela chefia imediata por meio do aplica�vo SouGov do
Governo Federal.

 

Parágrafo único. Periodicamente deverá ser publicado no sí�o eletrônico ins�tucional o
relatório de férias dos professores da Unilab. 

 

Art. 7º Caberá às Diretorias das Unidades Acadêmicas, no interesse da Administração e em
acordo com seu quadro funcional docente, a programação das férias após a aprovação do Calendário
Acadêmico. 

 

Art. 8º Compe�rá à Superintendência de Gestão de Pessoas estabelecer orientações
complementares para plena execução desta Resolução e das normas expedidas pelo órgão centro do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).

 

Art. 9º Fica revogada a Resolução Consepe nº 19, de 17 de outubro de 2019.

 

Art. 10.  Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 148, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  
Revoga atos norma�vos do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão para cumprimento do disposto no Decreto nº
10.139, de 28 de novembro de 2019.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o processo nº
23282.004538/2022-93,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Revogar, na forma do Anexo, os atos e instrumentos norma�vos:

 

I - já revogados 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;

 

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

 

V - emi�dos de forma irregular por instância sem competência para edição de atos norma�vos; e

 

VI - cujo conteúdo deve estar con�do nos regulamentos de referência.

 

Parágrafo único. As propostas de revogação advieram dos Pareceres produzidos pelo Grupo de Trabalho (GT) ins�tuído pela
Reitoria da universidade, conforme previsto na Portaria Reitoria nº 33, de 04 de fevereiro de 2021, e respec�vas Portarias de Pessoal.

 

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, e da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT).

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO,
SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 148, DE 19 DE ABRIL DE 2022

RESOLUÇÕES REVOGADAS PELO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

 

Matérias de Graduação:
 

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO Nº DO PROCESSO

Resolução 2 Consepe 17 de janeiro
de 2020

Reedita, com alterações, ad referendum do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, a Resolução Consepe nº 34/2019, que
aprova o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos
de graduação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira os anos le�vos de 2018, 2019 e 2020.

23282.014265/2021-12

Resolução 7 Consepe 21 de janeiro
de 2020

Aprova, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, o calendário acadêmico do curso de Bacharelado em
Administração Pública EaD da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab, para o ano
2020, turmas 2017.1 e 2017.2 para os polos conveniados pela
Universidade Aberta do Brasil - UAB.

23282.014267/2021-01

Resolução 11 Consepe
06 de

fevereiro de
2020

Revoga a Resolução Consepe nº 5, de 20 de janeiro de 2020, que
aprova a seleção da Docente Lívia Paulia Dias Ribeiro para a
Coordenação Instucional do Programa Instucional de Iniciação à
Docência (PIBID) na Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

23282.013024/2021-48
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 149, DE 25 DE ABRIL DE 2022

  

Reedita, com alterações, a Resolução nº
48/2018/Consuni, de 18 de dezembro de
2018, que reeditou, com alterações, a
Resolução nº 47/2016/Consuni, de 19 de
dezembro de 2016, que aprovou ad
referendum a criação do Curso de
Graduação em Relações Internacionais,
Bacharelado, regime semestral, da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), bem
como seu respec�vo projeto pedagógico.

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 23282.009603/2016-29,

 

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

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação do Curso de
Graduação em Relações Internacionais, Bacharelado, no regime semestral, presencial, bem como seu
respec�vo Projeto Pedagógico, com disciplinas ofertadas em turno integral, oferta anual de 80 (oitenta)
vagas, carga horária de 3.080 (três mil e oitenta) horas e duração mínima de 08 (oito) semestres, sob a
responsabilidade do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, situado no Campus dos Malês, Avenida Juvenal
Eugênio de Queiroz – Baixa Fria, São Francisco do Conde/BA – CEP: 43.900-000.

 

Art. 2º Ficam revogadas:

 

I - a Resolução nº 47/2016/Consuni, de 19 de dezembro de 2016; e

 

II - a Resolução nº 48/2018/Consuni, de 18 de dezembro de 2018.
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

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 26/04/2022, às 10:51, 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 0448352 e
o código CRC 6AD4A86E.
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