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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 112, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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 a
Portaria Reitoria nº 154, de 14 de maio de 2021, publicada no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93,
Seção 2, Página 32;

Considerando o que consta nos processos 23282.006230/2022-82 e 23282.501992/2019-
92, resolve:

 

Art. 1º Designar os membros abaixo indicados para comporem o Comitê de Governança
Digital (CGD) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

MEMBROS REPRESENTAÇÃO

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 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

JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

LUCAS NUNES DA LUZ INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

JOBER FERNANDO SOBCZAK INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA

ANTÔNIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO INSTITUTO DE HUMANIDADES

LÉIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS

THIAGO MOURA DE ARAÚJO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PEDRO ACOSTA LEYVA INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS
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GIANCARLO CARDOSO VECCHIA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MONICA SARAIVA ALMEIDA OUVIDORIA

 

Art. 2º O funcionamento do Comitê de Governança Digital (CGD) seguirá o disposto na
Resolução Conad/Unilab nº 2, 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.

 

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 27/04/2022, às 20:37, 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 0450345 e
o código CRC 1551C575.

 

Referência: Processo nº 23282.006230/2022-82 SEI nº 0450345

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


27/04/2022 17:34 SEI/UNILAB - 0449865 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=510808&infra_sistema… 1/1

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 116, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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 a Portaria Reitoria nº 154,
de 14 de maio de 2021, publicada no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93, Seção 2, Página 32;

Considerando o que consta no processo nº 23282.510254/2019-36, resolve:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para o Sistema de Concessão de Diários e Passagens (SCDP) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab:

 

Nome SIAPE Função (Perfil)
Roque do Nascimento Albuquerque 2279043 Proponente, Autoridade Superior, Ordenador de Despesas e Ministro/Dirigente.

Cláudia Ramos Carioca 1379478 Proponente, Autoridade Superior, Ordenador de Despesas e Ministro/Dirigente (Subs�tuto).
Léia Cruz de Menezes Rodrigues 1531838 Proponente, Autoridade Superior, Ordenador de Despesas e Ministro/Dirigente (Subs�tuto).

Maria do Rosário de Fá�ma Portela Cysne 6292408 Proponente, Autoridade Superior, Ordenador de Despesas e Ministro/Dirigente (Subs�tuto).

Felipe Lauro Pinto 1032513
Gestor Setorial, Solicitante de Passagem, Consultor de Viagem Internacional, Fiscal de Contrato, Gestor de Contrato

(Titular), Administrador de reembolso, Assessor de proponente, Assessor Autoridade Superior e Assessor de Ordenado
Despesas.

Ana Ké�lla do Amaral Cavalcante 2180457
Solicitante de Passagem, Consultor de Viagem Internacional, Fiscal de Contrato, Gestor de Contrato (Subs�tuto),

Administrador de reembolso, Assessor de proponente, Assessor Autoridade Superior e Assessor de Ordenador de
Despesas.

Jonh Wesley Lopes da Silva 2155112 Assessor de proponente, Assessor Autoridade Superior, Assessor de Ordenador de Despesas, Consultor de Viagem
Internacional.

Rafaela Gomes de Lima 2180279 Coordenador Financeiro.
Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima 221967 Coordenador Financeiro.
Rebeca Natália Salcedo Cou�nho 1608379 Coordenador Financeiro.

Sara Ferreira de Souza 2220139 Coordenador Financeiro.
Anne Danielle Mota Ferraz 1262275 Coordenador Financeiro.

Ana Carolina Félix Agra 2152743 Coordenador Financeiro.
Larissa Lima Rodrigues 2994653 Coordenador Financeiro.

Aluízio Marinho Rodrigues Neto 3210245 Coordenador Financeiro.
Adriana Guimarães Portela 1964476 Coordenador Orçamentário Superior e Coordenador Orçamentário Setorial.

Daniel David dos Santos Vieira 2316876 Coordenador Orçamentário Superior e Coordenador Orçamentário Setorial.
Matheus Dantas Madeira Pontes 2180249 Coordenador Orçamentário Superior e Coordenador Orçamentário Setorial.
Samuel Antônio Azevedo Oliveira 2265755 Coordenador Orçamentário Superior e Coordenador Orçamentário Setorial.

Maira Cris�na Amorim 2180120 Auditor Setorial (Titular).
Marcondes Chaves de Souza 1151271 Auditor Setorial (Subs�tuto).

 

Art. 2º Fica revogada a Portaria Reitoria/Unilab nº 439, de 03 de dezembro de 2021.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço da Unilab.

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A), em 27/04/2022, às 16:45, 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 0449865 e o código CRC B6B1FCD1.

 

Referência: Processo nº 23282.510254/2019-36 SEI nº 0449865

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 117, DE 27 DE ABRIL DE 2022

 

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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 a
Portaria Reitoria nº 154, de 14 de maio de 2021, publicada no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93,
Seção 2, Página 32;

Considerando o Capítulo VI da Resolução Consepe/Unilab nº 81, de 20 de abril de 2021;

Considerando  o Parecer CNE/CES Nº 498, de 6 de agosto de 2020;

Considerando o que consta no processo nº 23282.016679/2021-78, resolve:

 

 

Art. 1º Alterar a composição da Comissão responsável pelo acompanhamento da
implantação da Curricularização da Extensão nos cursos de graduação no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab, ficando designados os membros abaixo
indicados, sob a presidência do primeiro:

 
MEMBRO REPRESENTAÇÃO TIPO

SEGONE NDANGALILA COSSA PROEX NATO

GERANILDE COSTA E SILVA PROEX NATO

MARILENE ALVES DA SILVA VALERIANO RODRIGUEZ PROEX NATO

NIXON GLEYSON MELO DE ARAÚJO PROEX NATO

LUIS CARLOS FERREIRA PROGRAD TITULAR

ROMULO AMÂNCIO PROGRAD SUPLENTE

RENATA AGUIAR NUNES SRCA TITULAR

FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA SRCA SUPLENTE

BRUNO GOULART NACHADO SILVA IH TITULAR

LAILSON FERREIRA DA SILVA IH SUPLENTE

GEÓRGIA MARIA FEITOSA E PAIVA ILL TITULAR

MARIZA ANGÉLICA PAIVA BRITO ILL SUPLENTE

KAÉ STOLL COLVERO LEMOS ICEN TITULAR

TATIANA SKORAIA ICEN SUPLENTE

DANYELLE DE LIMA TEIXEIRA IEAD TITULAR
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ANA PAULA VIEIRA GOMES IEAD SUPLENTE

MARIA VILMA COELHO MOREIRA FARIA ICSA TITULAR

JOSE WEYNE DE FREITAS SOUSA ICSA SUPLENTE

JAIRO DOMINGO DE MORAIS ICS TITULAR

ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA ICS SUPLENTE

THIAGO DE ALBUQUERQUE GOMES DTI TITULAR

ALAN CLEBER MORAIS GOMES DTI SUPLENTE

ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA IDR TITULAR

SILAS PRIMOLA GOMES IDR SUPLENTE

JORGE FERNANDO LODNA DCE TITULAR

HALISSON DE SOUZA PINHEIRO IEDS TITULAR

 

 Art. 2º  As demais disposições constantes na Portaria Reitoria/Unilab nº 454, de 13 de
dezembro de 2021, permanecem inalteradas.

 

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

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 27/04/2022, às 20:24, 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 0449871 e
o código CRC D99B648F.

 

Referência: Processo nº 23282.016679/2021-78 SEI nº 0449871

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 121, DE 28 DE ABRIL DE 2022

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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 a
Portaria Reitoria nº 154, de 14 de maio de 2021, publicada no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93,
Seção 2, Página 32;

Considerando o que consta no processo nº 223282.004273/2022-23, resolve:

 

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento no país, com ônus limitado para Unilab, da servidora
técnico-administra�va ROSANA TAYNARA BRAGA REIS, matrícula SIAPE nº 1666994, até 01/04/2024, a
fim de cursar Mestrado Acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Artes - PPGARTES, no Ins�tuto de
Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará.

 

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

 

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 28/04/2022, às 15:24, 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 0451085 e
o código CRC 8C924526.

 

Referência: Processo nº 23282.004273/2022-23 SEI nº 0451085

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

REITORIA
  

  
PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 122, DE 28 DE ABRIL DE 2022

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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 a
Portaria Reitoria nº 154, de 14 de maio de 2021, publicada no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93,
Seção 2, Página 32;

Considerando o que consta no processo nº 23282.005170/2022-81, resolve:

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado para Unilab, do servidor
docente GUSTAVO ALVES DE LIMA HENN, matrícula SIAPE  nº 1854423, no período de 30/05/2022 a
30/05/2023, a fim de cursar pós-doutorado no Group of Electrical Engineering - Paris (GeePs), na
Université Paris-Saclay, em Paris - França.

 

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

 

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 28/04/2022, às 15:24, 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 0451109 e
o código CRC EDE25249.

 

Referência: Processo nº 23282.005170/2022-81 SEI nº 0451109

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 124, DE 28 DE ABRIL DE 2022

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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 a
Portaria Reitoria nº 154, de 14 de maio de 2021, publicada no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93,
Seção 2, Página 32;

Considerando o que consta no processo nº 23804.000144/2022-20, resolve:

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado para a Unilab, do
servidor NUNO FERNANDO DE PINHO E SILVA DE ALMEIDA FALCÃO, matrícula SIAPE nº 3073366, no
período de 09/05/2022 a 23/05/2022, a fim de par�cipar do "Congresso Internacional - Dilatando a Fé
contra o Império? Portugal, a Propaganda Fide e a Missionação Católica" e do "IV Simpósio Internacional
de Estudos Inquisitoriais", no Porto, em Portugal.

 

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

 

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 28/04/2022, às 15:36, 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 0451185 e
o código CRC 1C47AA0C.

 

Referência: Processo nº 23804.000144/2022-20 SEI nº 0451185

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 127, DE 2 DE MAIO 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 constante dos autos do processo nº 23282.008136/2021-87, resolve:

 

 

Art. 1º  Cria o Grupo de Trabalho responsável pela revisão do Regimento Geral da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

 

Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos membros abaixo indicados, sob a
presidência da primeira:

 

Membros Representação
Cláudia Ramos Carioca Reitoria

Antonio Manoel Ribeiro de Almeida Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD)
Jober Fernando Sobczak Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN)

José Weyne de Freitas Sousa Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA)
Thiago Moura de Araújo Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS)

Lucas Nunes da Luz Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR)
Maria Cris�ane Mar�ns de Sousa Ins�tuto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável (IEDS)
Carlos Henrique Lopes Pinheiro Ins�tuto de Humanidades (IH)
Léia Cruz de Menezes Rodrigues Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL)

Pedro Acosta Leyva Ins�tuto de Humanidades e Letras - Malês (IHL)
Mírian Sumica Carneiro Reis Campus dos Malês

Carlos Alberto Muniz Técnico-Administra�vo em Educação - Ceará
Helka Sampaio Ramos Técnico-Administra�vo em Educação - Bahia

Maria Josélia Gomes dos Santos Discente - Ceará
Mirian Brito da Penha Discente - Bahia

 



02/05/2022 13:29 SEI/UNILAB - 0452284 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=513480&infra_sist… 2/2

Art. 3º  O Grupo de Trabalho terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação da
revisão do Regimento Geral da Unilab a ser apreciada pelo Conselho Universitário (Consuni).

 

Art. 4º As reuniões ordinárias deste Grupo de Trabalho ocorrerão semanalmente,
mediante convocação de sua Presidente, via e-mail, e, em caráter extraordinário, quando convocados
pela mesma autoridade, por inicia�va própria ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros.

 

§ 1º As reuniões funcionarão com a presença da maioria absoluta dos membros.

 

§ 2º As decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes.

 

§ 3º Cada reunião será registrada em ata, a qual deverá ser assinada por todos os
membros par�cipantes.

 

§ 4º  O Gabinete da Reitoria ficará responsável pela prestação de apoio administra�vo a
esta comissão.

 

Art. 7º  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
02/05/2022, às 12:24, 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 0452284 e
o código CRC D7C12022.

 

Referência: Processo nº 23282.008136/2021-87 SEI nº 0452284

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


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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 513, DE 27 DE ABRIL DE 2022

  

Estabelece as regras para o retorno gradual
e seguro das a�vidades presenciais dos
servidores docentes e técnico-
administra�vos no âmbito da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira - Unilab, nos campi do Ceará
e no campus dos Malês.

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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 a
Portaria Reitoria nº 154, de 14 de maio de 2021, publicado no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93,
Seção 2, Página 32;

 

Considerando o disposto no art. 4º do Decreto do Governo do Estado do Ceará nº 34.600,
de 19 de março de 2022, no art. 8º do Decreto do Governo do Estado do Ceará nº 049, de 08 de março
de 2022 e no Decreto nº 34693, de 14 de abril de 2022, que trata da liberação as a�vidades presenciais
das ins�tuições de ensino dos Estado do Ceará e da Bahia, respec�vamente.

 

Considerando o Protocolo de Biossegurança da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira; 

 

Considerando a Nota Técnica SEI nº 58082/2021/ME, em resposta à consulta sobre
aplicabilidade do ar�go 4º da Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, às
a�vidades acadêmicas ligadas às ins�tuições de educação superior.

 

Considerando a Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de
2021, que estabelece as orientações aos órgãos e en�dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial;

 

Considerando o processo nº 23282.411678/2020-52, resolve:

 



Seção I

Objeto e campo de aplicação

 

Art. 1º Estabelecer as regras para o retorno gradual e seguro das a�vidades presenciais dos
servidores docentes e técnico-administra�vos no âmbito da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab, nos campi do Ceará e no campus dos Malês.

 

Do acesso às dependências �sicas da Unilab

 

Art. 2º O acesso às dependências �sicas da Unilab, nos campi do Ceará e da Bahia, ficará
condicionado às regras da Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de 2022 e da Instrução
Norma�va nº 1, de 1º de abril de 2022.

 

§ 1º Além dos ambientes abertos, deixa também de ser obrigatório o uso de máscaras de
proteção em ambientes fechados, à exceção do transporte cole�vo (intercampis) e no Centro de
Atendimento Integrado em Saúde da Unilab (CAIS).

 

§ 2º  Fica recomendado o uso de máscaras por idosos, pessoas com comorbidades ou que
estejam com sintomas gripais. 

 

§ 3º Fica dispensado o distanciamento mínimo de pessoas em sala de aula em virtude da
comprovação do passaporte vacinal de que trata a Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de
2022.

 

Seção II

A�vidades Presenciais e Remotas

 

Art. 3º O retorno às a�vidades presenciais de que trata o ar�go 1º deverá ocorrer da
seguinte forma:

 

I - no formato híbrido, presencial e remoto, com presencialidade de no mínimo 3 (três)
dias, a par�r de 04 de abril de 2022;

 

II - no formato híbrido, presencial e remoto, com presencialidade de no mínimo 4 (quatro)
dias, par�r de 02 de maio de 2022; e

 

III - no formato presencial na integralidade da jornada de trabalho semanal, a par�r de 1º
de junho de 2022.

 

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput, os dirigentes de unidades deverão observar
a garan�a do cumprimento da jornada de trabalho e o atendimento ao público interno e externo dentro
do horário de funcionamento das unidades, conforme Portaria Reitoria/Unilab nº 479, de 19 de janeiro
de 2022.



 

§ 2º Os dirigentes de unidade deverão garan�r atendimento presencial nos dias úteis
durante o horário normal de funcionamento da unidade, de maneira que o revezamento das equipes
atendam a essa regra.

 

Das a�vidades remotas

 

Art. 4º Deverão permanecer em trabalho remoto, mediante autodeclaração, as seguintes
situações abaixo:

 

I - servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou fatores de risco
descritos abaixo:

 

a) idade igual ou superior a 60 anos;

 

b) tabagismo;

 

c) obesidade mórbida; 

 

d) miocardiopa�as de diferentes e�ologias (insuficiência cardíaca, miocardiopa�a
isquêmica etc.);

 

e) hipertensão arterial;

 

f) doença cerebrovascular;

 

g) pneumopa�as graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC);

 

h) imunodepressão e imunossupressão;

 

i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

 

j) diabetes melito, conforme juízo clínico;

 

k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

 

l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanó�co de pele);

 

m) cirrose hepá�ca;

 



n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e

 

o) gestação.

 

II - servidores na condição de pais, padrastos ou madrastas que possuam filhos ou
responsáveis que tenham a guarda de menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda
es�verem man�das a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da
assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto
na residência apto a prestar assistência.

 

§ 1º A comprovação das condições dos incisos I e II do caput ocorrerá mediante a forma da
respec�va autodeclaração e documento emi�do pela unidade escolar, no caso de inciso II, de acordo com
as orientações da Superintendência de Gestão de Pessoas.

 

§ 2º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor às sanções penais e
administra�vas previstas em Lei.

 

§ 3º O servidor que se enquadrar nas hipóteses previstas no inciso I do caput poderá
solicitar o retorno ao trabalho presencial, por meio de autodeclaração.

 

§ 4º Além do envio da autodeclaração de que trata do inciso I do caput, os servidores
deverão enviar atestado médico comprobatório da condição ou fator de risco, ou outros documentos
necessários que venham a ser solicitados pelo profissional responsável, para os Serviços de Saúde do
Servidor da Unilab.

 

Da divulgação do quan�ta�vo de servidores em trabalho remoto e presencial

 

Art. 5º Caberá aos dirigentes de unidade informar à Superintendência de Gestão de
Pessoas mensalmente a quan�dade de servidores em regime de trabalho presencial, remoto ou sob
revezamento, conforme estabelecido no parágrafo único, art. 17, da Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME
nº 90, de 28 de setembro de 2021.

 

Seção III

Da jornada de trabalho

Controle Eletrônico de Frequência

 

Art. 6º Fica estabelecido o registro de frequência eletrônica em fase de implantação e
testes para todas as equipes da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Superintendência de Gestão
de Pessoas, a par�r de 1º de abril de 2022, através do Sistema Integrado de Recursos Humanos - SIGRH.

 

Art. 7º Fica estabelecido, a par�r de 1º de junho de 2022, o registro de frequência
eletrônica no SIGRH em fase de homologação pelas unidades máximas cujo quadro funcional de técnico-
administra�vos lotados na unidade seja igual ou superior a 15 (quinze).

 



Art. 8º Fica determinado o registro de frequência eletrônica a todos os servidores
abrangidos na obrigatoriedade do ponto eletrônico, de que trata a Instrução Norma�va SEGEP/MPDG nº
02, de 12 de setembro de 2018, após encerrada a fase de homologação do sistema.

 

Programa de Gestão

 

Art. 9º Fica estabelecida a fase de testes do Programa de Gestão (teletrabalho) para todas
as equipes da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Superintendência de Gestão de Pessoas, a
par�r de 1º de abril de 2022, através do Sistema PGD da Superintendência de Seguros Privados - Susep.

 

Art. 10. Homologada a fase de testes do Programa de Gestão, fica autorizada a
implementação do teletrabalho para as demais unidades da Universidade, de acordo com Instrução
Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020 e com a Resolução Conad/Unilab nº 09/2021, de 25 de outubro
de 2021. 

 

Art. 11. Sem prejuízo das demais medidas de segurança sanitária, os servidores deverão
observar os procedimentos e critérios estabelecidos no Protocolo de Biossegurança Ins�tucional, nas
regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias e pelos Governos do Estado do Ceará e da Bahia e
na Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de 2022, no que couber.

 

Art. 12. Aplica-se o disposto nesta Portaria aos colaboradores e estagiários, no que couber.

 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria.

 

Art. 14. Fica revogada a Portaria Reitoria/Unilab nº 500, de 31 de março de 2022.

 

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua assinatura.

 

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 27/04/2022, às 20:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0450543 e
o código CRC FE81AEC7.

 

Referência: Processo nº 23282.411678/2020-52 SEI nº 0450543

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 174, DE 27 DE ABRIL DE 2022

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 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 23282.006157/2022-49 , 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
n° 02 e 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 par�r
de:

ALENE BARBOSA LEAL 3210249 23282.005776/2021-
35 De 1 para 2 30/04/2022

ALUIZIO MARINHO RODRIGUES
NETO 3210245 23282.005777/2021-

80 De 1 para 2 30/04/2022

BRENNA MOREIRA FEITOSA 3210361 23282.005778/2021-
24 De 1 para 2 30/04/2022

DEYVISON COURAS ROLIM 3210383 23282.005782/2021-
92 De 1 para 2 30/04/2022

DIEGO OLIVEIRA LIMA 3210314 23282.005784/2021-
81 De 1 para 2 30/04/2022

FRANCIS DOS SANTOS RIOS 2727691 23282.005787/2021-
15 De 1 para 2 30/04/2022

ITAMIR VIEIRA 3210279 23282.005793/2021-
72 De 1 para 2 30/04/2022

JADERLANO DE LIMA JARDIM 1110325 23282.005790/2021- De 1 para 2 30/04/2022
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39

MARCELO ROMELL NUNES ALVES 3210156 23282.005796/2021-
14 De 1 para 2 30/04/2022

MARCONDES CHAVES DE SOUZA 1151271 23282.005797/2021-
51 De 1 para 2 30/04/2022

MARCUS AURÉLIO RIBEIRO
MIRANDA 3210251 23282.005798/2021-

03 De 1 para 2 30/04/2022

MILENA FONSECA DE SANTIAGO
ROIZ 3210319 23282.005799/2021-

40 De 1 para 2 30/04/2022

RENATO MENEZES ROCHA 3210184 23282.005801/2021-
81 De 1 para 2 30/04/2022

SANDRIELY SONALY LIMA
OLIVEIRA 3210412 23282.005802/2021-

25 De 1 para 2 30/04/2022

TALITA MAGALHAES ROCHA 3210246 23282.005803/2021-
70 De 1 para 2 30/04/2022

VENÍCIOS GONÇALVES SOMBRA 3210424 23282.005804/2021-
14 De 1 para 2 30/04/2022

VICTOR TEIXEIRA NORONHA 3210254 23282.005806/2021-
11 De 1 para 2 30/04/2022

CARLOS MAGNO BEZERRA DE
OLIVEIRA MAGALHÃES 1153786 23282.005808/2021-

01 De 1 para 2 30/04/2022

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua de 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 27/04/2022, às 14:41, 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 0449887 e
o código CRC 37595D8F.

 

Referência: Processo nº 23282.006157/2022-49 SEI nº 0449887

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 175, DE 27 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.001902/2022-63, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente ROBERTH FAGUNDES DE SOUZA, matrícula
SIAPE nº 1162458, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor
Adjunto, Classe C, nível I, para Professor Adjunto, Classe C, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012,
alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-
MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 18 de março de 2022.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 27/04/2022, às 16:29, 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 0450578 e
o código CRC F88ECBC4.

 

Referência: Processo nº 23282.001902/2022-63 SEI nº 0450578

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


28/04/2022 15:16 SEI/UNILAB - 0450634 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=511658&infra_sist… 1/1

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 176, DE 27 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.017552/2021-76, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente MARCELO DARIO DOS SANTOS AMARAL,
matrícula SIAPE nº 2194807, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto, Classe C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 02 de março de 2022.

 
 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 09:49, 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 0450634 e
o código CRC 6F2F28D1.

 

Referência: Processo nº 23282.017552/2021-76 SEI nº 0450634

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 177, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.001724/2022-71, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente RICARDINO JACINTO DUMAS TEIXEIRA,
matrícula SIAPE nº 1128497, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto, Classe C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 15 de abril de 2022.

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:33, 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 0450973 e
o código CRC E2F2ED61.

 

Referência: Processo nº 23282.001724/2022-71 SEI nº 0450973

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 178, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.002456/2022-12, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente SILAS PRIMOLA GOMES, matrícula SIAPE nº
2188903, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 20 de abril de 2022.

 
 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:34, 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 0450977 e
o código CRC 3E66FC52.

 

Referência: Processo nº 23282.002456/2022-12 SEI nº 0450977

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 179, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.001601/2022-30, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente IZABEL LARISSA LUCENA SILVA, matrícula
SIAPE nº 1513602, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor
Adjunto, Classe C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 31 de março de 2022.

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:44, 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 0450998 e
o código CRC 34F734C0.

 

Referência: Processo nº 23282.001601/2022-30 SEI nº 0450998

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 180, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.000614/2022-91, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente MARIA VILMA COELHO MOREIRA FARIA,
matrícula SIAPE nº 1773869, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Associado, Classe D, nível II, para Professor Associado, Classe D, nível III, de acordo com a Lei
Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º    Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 27 de março de 2022.

 
 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:45, 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 0451009 e
o código CRC 7FC22E14.

 

Referência: Processo nº 23282.000614/2022-91 SEI nº 0451009

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 181, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.016941/2021-84, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente SAMIA NAGIB MALUF, matrícula SIAPE nº
1532517, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Associado,
Classe D, nível III, para Professor Associado, Classe D, nível IV, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012,
alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-
MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 02 de abril de 2022.

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:45, 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 0451018 e
o código CRC D83FEE58.

 

Referência: Processo nº 23282.016941/2021-84 SEI nº 0451018

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 182, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.000422/2022-85, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA,
matrícula SIAPE nº 1863830, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto, Classe A, nível I, para Professor Adjunto, Classe A, nível II, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 15 de fevereiro de 2022.

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:47, 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 0451035 e
o código CRC F453EEB7.

 

Referência: Processo nº 23282.000422/2022-85 SEI nº 0451035

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 183, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23804.000323/2022-67, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente LAVINIA RODRIGUES DE JESUS, matrícula
SIAPE nº 1698019, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor
Adjunto, Classe C, nível I, para Professor Adjunto, Classe C, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012,
alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-
MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

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

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:47, 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 0451066 e
o código CRC 6DF6ED3D.

 

Referência: Processo nº 23804.000323/2022-67 SEI nº 0451066

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 184, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.000926/2022-03, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, matrícula
SIAPE nº 1116318, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor
Adjunto, Classe C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 26 de março de 2022.

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:48, 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 0451078 e
o código CRC 4105FB9C.

 

Referência: Processo nº 23282.000926/2022-03 SEI nº 0451078

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 185, DE 28 DE ABRIL DE 2022

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no Processo n° 23282.015762/2021-20, resolve:

 

Art. 1º  Declarar cumprido pelo(a) servidor(a) EYSLER GONÇALVES MAIA BRASIL, ocupante
do cargo de professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 3077193, o estágio probatório a que alude
a resolução Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com o art. 20, da Lei 8.112/90,
nos termos do art. 41 da Cons�tuição Federal de 1988, alterada pela Emenda Cons�tucional nº 19, de
04.06.1998.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de em 21 de novembro de 2021.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:48, 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 0451086 e
o código CRC B64BD581.

 

Referência: Processo nº 23282.015762/2021-20 SEI nº 0451086
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 186, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.002508/2022-42, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente GEOCLEBER GOMES DE SOUSA, matrícula
SIAPE nº 2188920, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor
Adjunto, Classe C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 26 de abril de 2022.

 
 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:48, 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 0451094 e
o código CRC E83EF78F.

 

Referência: Processo nº 23282.002508/2022-42 SEI nº 0451094
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 187, DE 28 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,          

Considerando o que consta no Processo n° 23282.002919/2022-38, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente ANTONIA SUELE DE SOUZA ALVES PEREIRA,
matrícula SIAPE nº 2417165, Promoção Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto, Classe A, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível I, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor na data de publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos a par�r de 24 de março de 2022.

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/04/2022, às 14:48, 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 0451110 e
o código CRC 2236350B.

 

Referência: Processo nº 23282.002919/2022-38 SEI nº 0451110
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 189, DE 29 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 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 n. 23282.006705/2022-31, resolve:

 

Art. 1º  Conceder à servidora técnico-administra�va SELMA CRUZ LIMA, matrícula SIAPE n°
1014786, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 6 para o padrão 7, nível de
classificação D, de acordo com o Art. 10 e 10-A da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as
resoluções n° 02 e 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC, aos servidores
Técnico-Administra�vos.

 

Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m de Serviço,
com efeitos a par�r de 01 de abril de 2022.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 02/05/2022, às 09:59, 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 0452301 e
o código CRC 71882B00.

 

Referência: Processo nº 23282.006705/2022-31 SEI nº 0452301

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 CONSUNI/UNILAB Nº 67, DE 26 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova o Relatório de Gestão do Exercício
2021 da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 63ª sessão extraordinária, realizada
no dia 26 de abril de 2022, considerando o processo nº 23282.005580/2022-21,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão do Exercício 2021 da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 26/04/2022, às 16:42, 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 0449638 e
o código CRC A7E290C1.
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Referência: Processo nº 23282.005580/2022-21 SEI nº 0449638
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AEGBEC	 	 Associação	dos	Estudantes	da	Guiné-Bissau	no	Estado	do	Ceará
CGTI	 	 Comitê	Gestor	de	Tecnologia	da	Informação
CGU	 	 Controladoria-Geral	da	União
CIEC	 	 Comitê	Institucional	de	Enfrentamento	ao	COVID-19
CISSP	 	 Comissões	Internas	de	Saúde	do	Servidor	Público
Conad	 	 Conselho	Administrativo
Consepe  Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
Cosuni  Conselho Universitário
CPLP	 	 Comunidade	dos	Países	de	Língua	Portuguesa
DCM  Diretoria do Campus dos Malês
Dsibiuni	 	 Diretoria	do	Sistema	de	Bibliotecas	da	Unilab
DTI	 	 Diretoria	de	Tecnologia	da	Informação
EIDET	 	 Encontro	de	Iniciação	à	Docência	e	Educação	Tutorial
Enade  Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
EPD	 	 Encontro	de	Práticas	Docentes
Gelitrans	 Grupo	de	Estudos	e	Pesquisa	de	Literaturas	e	Imagem	Acerca	das	Transgeneridades
ICEN	 	 Instituto	de	Ciências	Exatas	e	da	Natureza
ICS	 	 Instituto	de	Ciências	da	Saúde
ICSA	 	 Instituto	de	Ciências	Sociais	Aplicadas
IDR	 	 Instituto	de	Desenvolvimento	Rural
IEAD	 	 Instituto	de	Educação	a	Distância
IEDS	 	 Instituto	de	Engenharias	e	Desenvolvimento	Sustentável
IFES	 	 Instituições	Federais	de	Ensino
Igg	 	 Índice	integrado	de	governança	e	gestão
IH	 	 Instituto	de	Humanidades
IHLM	 	 Instituto	de	Humanidade	e	Letras	do	Malês
ILL	 	 Instituto	de	Linguagens	e	Literaturas	
INEP	 	 Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira
LOA	 	 Lei	Orçamentária	Anual
MEC	 	 Ministério	da	Educação

Siglas
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MPLA	 	 Movimento	Popular	de	Libertação	de	Angola
Observe		 Observatório	da	Vida	Estudantil
OSC	 	 Organização	da	Sociedade	Civil
PAD	 	 Processos	Administrativos	Disciplinares
PAES		 	 Programa	de	Assistência	ao	Estudante
PAIE	 	 Programa	de	Acolhimento	e	Integração	de	Estudantes	Estrangeiros
Palop	 	 Países	Africanos	de	Língua	Oficial	Portuguesa
PBM  Programa de Bolsa de Monitoria
PDI	 	 Plano	de	Desenvolvimento	Institucional
PIBIC	 	 Programa	Institucional	de	Iniciação	Científica
PMI  Programa de Mobilidade Internacional
PNAES	 	 Programa	Nacional	de	Assistência	Estudantil
PROAD	 	 Pró-Reitoria	de	Administração
PROEX	 	 Pró-Reitoria	de	Extensão,	Arte	e	Cultura
PROGRAD	 Pró-Reitoria	de	Graduação
PROINTER	 Pró-Reitoria	de	Relações	Institucionais	e	Internacionais
PROPAE	 	 Pró-Reitoria	de	Assistência	Estudantil
PROPAP	 	 Programa	de	Apoio	à	Pós-Graduação
PROPLAN	 Pró-Reitoria	de	Planejamento
PROPPG		 Pró-Reitoria	de	Pesquisa	e	Pós-Graduação
PSEE	 	 Processo	Seletivo	de	Estudantes	Estrangeiros
RU  Restaurante Universitário
Secom	 	 Secretaria	de	Comunicação
SEI	 	 Sistema	Eletrônico	de	Informações
Semuni	 	 Semana	Universitária
SGIT	 	 Secretaria	de	Governança,	Integridade	e	Transparência
SGP	 	 Superintendência	de	Gestão	de	Pessoas
SisGen	 	 Sistema	Nacional	de	Gestão	do	Patrimônio	Genético	e	do	Conhecimento	Tradicional	Associado
STA	 	 Sistema	de	Transparência	Ativa
TAE	 	 Técnico	Administrativo	em	Educação
TCU	 	 Tribunal	de	Contas	da	União
TED	 	 Termo	de	Execução	Descentralizada
UAB  Universidade Aberta do Brasil
Unilab	 	 Universidade	da	Integração	Internacional	da	Lusofonia	Afro-Brasileira
UPM	 	 Unidade	de	Produção	de	Mudas



7

Mensagem do Dirigente 
Máximo da Unidade

O	ano	de	2021	foi	o	ano	da	virada	histórica	da	Unilab.	O	ano	da	reconstrução	de	uma	
universidade	em	declínio.	O	ano	em	que,	pela	primeira	vez,	a	Reitoria	foi	eleita	pela	
comunidade	acadêmica	de	forma	democrática	e	sensata.	

Esta	reconstrução	se	pautou	em	duas	vertentes:	internamente,	no	estabelecimento	
de	políticas	institucionais	sérias	e	significativas,	e	externamente,	no	reconhecimento	
nacional	e	internacional	de	uma	instituição	com	excelência	para	a	educação.	

A	Unilab	possui	uma	comunidade	acadêmica	robusta.	Contamos	com	326	servidores	
técnico-administrativos	em	educação,	dos	quais	8	 (oito)	 tomaram	posse	em	2021	
em	meio	à	pandemia	pelo	esforço	conjunto	da	Reitoria	e	da	Superintendência	de	
Gestão	de	Pessoas	(SGP).	A	comunidade	universitária	conta	ainda	com	387	docentes	
e	5.0571	discentes	ativos,	dentre	os	quais	4.163	brasileiros	e	894	internacionais.		

Ao longo do ano de 2021 buscamos nos consolidar na comunidade externa do 
Maciço	 de	 Baturité	 (Acopiara,	 Aracoiaba,	 Aratuba,	 Barreira,	 Baturité,	 Capistrano,	
Guaramiranga,	Itapiúna,	Mulungu,	Ocara,	Pacoti,	Palmácia	e	Redenção),	solidificando	
acordos	ainda	não	consolidados	na	pró-temporalidade.	

Merecem	destaque	as	novas	colaborações	com	os	municípios	de	Canindé,	Fortaleza,	
Guaiúba	e	Maracanaú,	 além	da	 incursão	no	diálogo	efetivo	 com	nossos	parceiros	
permanentes	dos	Países	Africanos	de	Língua	Oficial	Portuguesa	(Palop)	e	do	Timor-
Leste, assim como com os Estados Unidos, a Guiné Equatorial, dentre outras novas 
parcerias que se iniciaram. 

O	 ano	 de	 2021	 também	 nos	 proporcionou	 revisitar	 Angola	 e	 Guiné	 Bissau.	 Foi	
desenvolvida	uma	ampla	missão	para	estreitar	as	relações	institucionais,	por	meio	
da	 reaproximação	dos	nossos	parceiros	 e	da	prospecção	de	novos	 aliados	para	o	
desenvolvimento	do	projeto	Unilab.	

Vale	 ressaltar	 a	 atuação	 dos	 Conselhos	 de	 Deliberação	 Superior	 (Conselho	
Universitário	 -	 Consuni	 e	 Conselho	 de	 Ensino,	 Pesquisa	 e	 Extensão	-	 Consepe)	
e	 do	 Conselho	 Administrativo	 que	 haviam	 sido	 destituídos	 de	 suas	 funções	 e	
que	 trabalharam	 arduamente	 em	 conjunto	 com	 a	 Reitoria	 para	 que	 as	 políticas	
institucionais	elaboradas	de	forma	coletiva	pudessem	ser	aprovadas	no	devido	prazo	
do	protocolo	processual,	o	que	fortifica	a	consolidação	da	Unilab	como	instituição	que	
prima	pela	boa	governança,	alta	integridade	e	justa	transparência.		Além	de	que,	pela	
primeira	vez,	a	Reitoria	participa	do	grupo	de	trabalho	multidisciplinar	que	auxilia	na	
elaboração	e	acompanhamento	de	cada	etapa	do	processo	de	construção	do	Plano	
de	 Desenvolvimento	 Institucional	 (PDI)	 2022-2026,	 composto	 por	 representantes	
de	todas	as	categorias,	membros	da	gestão	e	da	comunidade	externa,	junto	à	Pró-
Reitoria	 de	 Planejamento	 e	 Finanças	 (Proplan),	 o	 que	 resultou	 na	 aprovação	 das	
etapas	envolvendo:	missão,	visão,	valores,	mapa	estratégico	e	objetivos	estratégicos.	

Também	 é	 notável	 o	 trabalho	 desenvolvido	 pelos	 órgãos	 de	 controle	 (Auditoria,	
Corregedoria,	Ouvidoria	e	Secretaria	de	Governança,	Integridade	e	Transparência),	
que	coadunam	de	forma	salutar	em	conjunto	com	a	Reitoria	na	promoção	de	ações	
fundamentadas	 na	 equidade	 e	 na	 legislação	 vigente,	 consolidando	 o	 respeito	 à	
igualdade de deveres e direitos. 

1. Fonte: Sigaa. Acesso: 06/04/2022.
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Em cumprimento aos compromissos assumidos no Plano de Gestão para o quadriênio 
2021-2025,	em	2021	a	Gestão	Superior	executou	inúmeras	ações	que	culminaram	
na	transposição	de	um	cenário	marcado	por	tensões	e	conflitos	desnecessários	que	
objetivavam	paralisar	a	gestão	institucional	e	desmotivar	a	comunidade	acadêmica.	
Através	do	diálogo,	escuta	e	planejamento	foram	pensadas,	aprovadas	e	executadas	
políticas	 institucionais	 que	 normatizam	 a	 administração,	 o	 ensino,	 a	 extensão,	 a	
inovação,	a	pesquisa	e	a	tecnologia	na	Unilab,	dentre	as	quais	citamos:	o	Protocolo	
de	 Biossegurança,	 a	 Política	 de	 Inclusão	 e	 Acessibilidade,	 o	 Programa	 de	 Ações	
Afirmativas,	 o	 Programa	 de	 Assistência	 ao	 Estudante,	 a	 Política	 de	 Informações	
Técnico-Científica,	 as	 Diretrizes	 Gerais	 que	 norteiam	 as	 Ações	 de	 Extensão,	 os	
Critérios	 para	 a	 distribuição	 da	 carga	 horária	 de	 atividades	 desenvolvidas	 pelos	
integrantes	da	Carreira	do	Magistério	Superior,	o	Programa	de	Gestão.	

É	destaque,	em	2021,	 a	 captação	de	 recurso	descentralizado	obtido	por	meio	do	
nosso	trabalho	profícuo,	extemporâneo	e	incansável	em	muitas	idas	à	Capital	Fede-
ral	para	interlocução	e	apresentação	de	planos	de	trabalho	propostos	por	docentes	
a	ministros,	parlamentares	e	secretários	do	executivo	federal,	o	que	redundou	em	
benefícios	para	toda	a	comunidade	acadêmica	que	se	materializam	em	forma	de	bol-
sa	para	docentes	e	discentes,	construção	de	laboratórios,	obtenção	de	patrimônio	
tecnológico	e	custeio	para	as	ações	constantes	nos	planos,	além	de	proporcionar	for-
mação	continuada	e/ou	descontinuada	para	o	público	alvo	envolvido	em	cada	ação.	

O	labor	da	Gestão	Superior,	ao	longo	de	2021,	encontrou	intempéries	causadas	pela	
situação	calamitosa	de	emergência	sanitária	devido	ao	Coronavírus	(Covid-19)	e	não	
se	deixou	abater,	manifestando	concretamente	uma	gestão	de	resultados	baseada	no	
princípio	fundante	de	defesa	da	educação	e	da	vida	e	evidenciando	e	consolidando	
o	que	declaramos	em	nosso	plano	de	gestão,	pois	a	realidade	factual	é	que	estamos	
a	 “constituir	 uma	 Unilab	 com	 maior	 valor	 social,	 ampliando	 impactos	 e	 efeitos	
extensionistas,	 educacionais,	 de	 pesquisa,	 produção	 científica,	 desenvolvimento	
tecnológico	 e	 inovação;	 mais	 presente	 socialmente,	 com	 atuação	 capilarizada,	
aberta	à	sociedade	civil	e	política,	com	capacidade	de	comunicação	social	e	capaz	de	
ampliar	ações	conjuntas,	parcerias	e	articulações.”	

Este	 relatório	 de	 gestão	 do	 ano	 de	 2021	 apresenta	 informações	 extremamente	
significativas	não	 só	para	a	 comunidade	acadêmica	unilabiana,	mas	 também	para	
a comunidade externa local, regional, nacional e internacional, tendo em vista 
que	elenca	as	ações	desenvolvidas	pela	Gestão	Superior	através	de	suas	unidades	
administrativas	e	pela	gestão	pedagógica	através	de	 suas	unidades	acadêmicas,	 e	
que	foi	fruto	de	muito	trabalho,	numa	labuta	árdua	e	compromissada	com	princípios	
elevados	de	respeito	e	dignidade	humana	com	o	objetivo	de	proporcionar	um	ensino	
público	de	nível	superior	com	excelência.
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Identificação
Visão Organizacional

Instituída	por	meio	 da	 Lei	 nº	 12.289,	 de	 20	de	 julho	de	 2010,	 a	Universidade	da	
Integração	 Internacional	 da	 Lusofonia	 Afro-Brasileira	 (UNILAB)	 possui	 natureza	
jurídica	de	autarquia	e	está	vinculada	ao	Ministério	da	Educação	(MEC),	integrando	a	
rede	federal	de	ensino	superior.	

Dentre	 suas	 competências	 e	 atribuições	 destacam-se	 como	 essenciais:	 a	 oferta	
de	 ensino	 superior	 público	 de	 qualidade;	 o	 desenvolvimento	 de	 pesquisas	 nas	
diversas	áreas	de	conhecimento;	a	promoção	da	extensão	universitária;	a	formação	

de	recursos	humanos	para	o	Brasil,	bem	como	para	os	países	da	Comunidade	dos	
Países	de	Língua	Portuguesa	(CPLP);	e	a	promoção	do	desenvolvimento	regional	e	o	
intercâmbio	cultural,	científico	e	educacional.	

Com	o	intuito	de	potencializar	a	integração	acadêmica	na	perspectiva	da	cooperação	
solidária,	são	priorizadas	áreas	que	reflitam	as	principais	problemáticas	dos	países	
parceiros,	 bem	 como	 das	 regiões	 em	 que	 está	 inserida.	 Neste	 sentido,	 as	 áreas	
identificadas	como	prioritárias	para	atuação	acadêmica	são:	

DESENVOLVIMENTO 
RURAL GESTÃO PÚBLICA SAÚDE COLETIVA

TECNOLOGIAS E 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

EDUCAÇÃO BÁSICA HUMANIDADES LETRAS
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Para	 desenvolver	 as	 áreas	 destacadas	 acima,	 organiza	 suas	 atividades	 de	 ensino,	
pesquisa	e	extensão	a	partir	das	demandas	de	formação	e	produção	de	conhecimentos	
no	Brasil	e	nos	países	parceiros,	ofertando	os	seguintes	cursos:	
Funcionaram	em	2021:	

GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO
BA

CH
AR

EL
AD

O

ST
RI

CT
O

 S
EN

SU

LI
CE

N
CI

AT
U

RA

LA
TO

 S
EN

SU

BA

BA

CE

CE

CE

EAD

EAD

Humanidades 
Relações	Internacionais	
Administração	Pública	
Agronomia 
Antropologia
Enfermagem
Engenharia de Energias 
Engenharia	da	Computação
Farmácia
Humanidades 
Administração	Pública	
Ciências	Sociais	
História
Letras	-	Língua	Portuguesa	
Pedagogia
Ciências Biológicas
Física
História
Letras	-	Língua	Inglesa
Letras	-	Língua	Portuguesa	
Matemática
Pedagogia
Química
Sociologia

Matemática	em	Rede	Nacional

Mestrado Acadêmico em Antropologia

Mestrado	Acadêmico	em	Enfermagem	

Mestrado Interdisciplinar em Humanidades

Mestrado	Acadêmico	 em	 Sociobiodiversidade	
e	Tecnologia	Sustentáveis

Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem

Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente

Mestrado	 Profissional	 em	 Ensino	 e	 Formação	
Docente	(associação	com	IFCE)

Curso Ciências é 10!

Gênero,	Diversidade	e	Direitos	Humanos;

Gestão	em	Saúde	

Gestão	Pública

Literaturas	Africanas	de	Língua	Portuguesa

Metodologias Interdisciplinares e Interculturais 
para	o	ensino	fundamental	e	médio;

Segurança	Alimentar	e	Nutricional

-	24	cursos	de	Graduação	(2	cursos	criados,	mas	ainda	não	iniciados)
-	8	mestrados	(1	curso	criado,	mas	ainda	não	iniciado)
-	7	especializações	(1	curso	criado,	mas	ainda	não	iniciado)
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Onde estamos
-	Área	do	terreno:	8.649,58	m²;
-	Área	construída:	3,882.55	m²;
-	Município	de	Redenção/CE;	
-	Restaurante	Universitário;	
-	Auditório	administrativo;		
-	Academia;
-	Espaço	de	convivência	com	anfiteatro.

-	Área	do	terreno:	1.312.300,00	m²;
-	Área	construída:	35,542.80	m²;
-	Localizado	entre	os	municípios	de	Redenção e Acarape;
-	Salas	de	Aula;
-	Laboratórios	técnico-científicos	e	de	informática;	
-	Gabinetes	de	professor;	
-	Salas	de	coordenação	de	cursos;	
-	Biblioteca;
-	Residências	Universitárias;
-	Unidade	de	Produção	de	Mudas	(UPM);

-	Área	do	terreno:		34.355,00	m²
-	Área	construída:	13.710,15	m²
-	Município	de	São	Francisco	do	Conde/BA;
-	Salas	de	aula;	
-	Auditório;
-	Biblioteca;	
-	Laboratório	de	informática;
-	Quadra	esportiva	coberta.	

-		Área	do	terreno:	15.328,08	m²;
-	Área	construída:	12,838.06	m²;
-	Município	de	Acarape/CE, 
-	Salas	de	aula,	
-	Biblioteca,	
-	Gabinetes	de	professores	
-	Laboratórios	técnico-científicos	e	de	informática;
-	Biotério;	
-	Salas	para	administração	acadêmica;	
-	Restaurante	Universitário;	
-	Almoxarifado.

-	Área	do	terreno:		335.000,00	m²
-	Área	construída:	478,50	m²
-	Localizada	em	Barra	Nova,	Redenção/CE, 
-	 Área	 de	 preservação	 permanente,	 reserva	 legal,	 com	 espécies	 fruteiras,	 flores	 tropicais,	
folhagens	e	espécies	nativas.

Campus da Liberdade (sede)

Campus das Auroras

Campus dos Malês

Unidade Acadêmica dos Palmares

Fazenda Experimental Piroás

Polo de Redenção – CE
Polo de Apoio Presencial – Aracati/CE
Polo de São Francisco do Conde – BA
Polo de Limoeiro do Norte – CE
Polo de Piquet Carneiro – CE
Polo de Orós – CE
Polo de Canindé-CE
Polo de Quiterianópolis-CE   

Polos de Educação a Distância
Polo de Boa Viagem-CE
Polo de Aracoiaba-CE
Polo de Itarema-CE
Polo de Fortaleza-CE
Polo Caucaia – Novo Pabussu/CE
Polo de Beberibe-CE
Polo de Madalena-CE

https://unilab.edu.br/NOSSOS-CAMPI/
https://unilab.edu.br/historia-de-redencao-liberdade/
https://unilab.edu.br/historia-de-redencao-liberdade/
https://unilab.edu.br/historia-acarape-2/
http://www.unilab.edu.br/historias_sfc/
https://unilab.edu.br/historia-acarape-2/
https://unilab.edu.br/historia-de-redencao-liberdade/
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Missão
Formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa - CPLP, especialmente os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional e 

o intercâmbio cultural, científico e educacional.

Visão
Ser, até 2026, uma instituição de referência em educação superior, voltada para a interiorização e internacionalização, 

contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento das regiões onde atua e dos países membros da CPLP.

Negócio
Educação Superior de excelência, pública e universal.

Princípios e Valores
Internacionalização - Integração - Compromisso com a Excelência - Ética e integridade

Interiorização - Respeito à diversidade - Responsabilidade e inclusão social
pluralismos cultural - inovação - transparência

Mapa Estratégico
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Estrutura organizacional

Deliberação
Superior

Administração
Superior

Ensino,
Pesquisa e
Extensão

Controle

Consuni   Consepe

Reitoria/Vice-Reitoria	 	 Conad

Proad
Proex
Prograd
Prointer
Proplan
Propae
Proppg

Procuradoria 
Jurídica

Secom

Assessoria 
da Reitoria

SGIT

DCM
Dsibiuni
DTI
SGP

Corregedoria  Ouvidoria

ICEN	 	 ICS	 	 ICSA	
IDR	 	 IEDS	 	 IH
IHL  ILL  IEAD

A	estrutura	é	composta	pelos	seguintes	órgãos,	segundo	o	Art.	12,	Capítulo	II	do	
Estatuto da Unilab:

I – Deliberação superior

Conselho Universitário (Consuni)
É	o	órgão	máximo	da	Universidade,	cabendo	a	ele	estabelecer	normatização	e	
tomar	decisões	em	matérias	de	gestão.
Conselho	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	(Consepe);
É	o	órgão	técnico	de	supervisão	e	deliberação	em	matéria	de	ensino,	pesquisa	e	
extensão.

II – Administração superior

Reitoria
É	 o	 órgão	 de	 administração	 geral,	 supervisiona	 e	 controla	 a	 execução	 das	
atividades	 administravas	 da	 Universidade,	 competendo-lhe,	 para	 esse	 fim,	
estabelecer	as	medidas	regulamentares	cabíveis.
A	Reitoria	é	integrada:
a)	pelo	Reitor;
b)	pelo	Vice-Reitor;
c)	pelas	Pró-Reitorias;
d)	pela	Procuradoria	Jurídica;
e)	pelos	Órgãos	Suplementares;
f)	pelas	Assessorias;
g) pelas Unidades administravas
Conselho	Administrativo;
É	órgão	de	assessoria	executiva	da	administração	superior	e	administração	das	
finanças	da	Universidade.

Estrutura Organizacional

http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/Estatuto-Unilab-Dez.2020.pdf
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III – Ensino, pesquisa e extensão

Unidades Acadêmicas
É	o	estabelecimento	de	ensino	que	possui	sede	e	estrutura	administrativas	próprias,	
realiza	atividades	de	pesquisa	e	extensão	e	oferece	curso	superior	que	 resulta	na	
concessão	de	diploma	de	graduação;
Unidades Especiais
É	o	estabelecimento	de	ensino	que	possui	sede	e	estrutura	administrativas	próprias,	
pode	 realizar	atividades	de	pesquisa	e	extensão,	mas	não	conduz	à	concessão	de	
diploma	de	graduação.

IV - Controle

Corregedoria
Unidade	 que	 atua	 na	 prevenção	 e	 apuração	 de	 irregularidades	 cometidas	
exclusivamente	por	servidores	públicos	lotados	na	Administração,	a	Corregedoria	é	
um	órgão	seccional	do	Sistema	de	Correição	do	Poder	Executivo	Federal	que	tem	a	
função	de	difundir	e	preservar	a	ética	e	a	probidade	administrativa.

Ouvidoria
Serviço	disponibilizado	para	promover	a	efetiva	comunicação	entre	o/a	manifestante	
e	os	diversos	órgãos	da	Universidade,	 recepcionando	e	encaminhando	denúncias,	
reclamações,	 solicitação,	 sugestões	 e	 elogios	 da	 comunidade	 universitária	 e	 da	
sociedade em geral.
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PARCERIAS PRINCIPAIS

PROPOSTAS DE VALOR

RECURSOS HUMANOS PRINCIPAIS

CANAIS

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

PARTES INTERESSADAS

ESTRUTURA DE CUSTOS

ATIVIDADES-CHAVE

•	Prefeituras	dos	municípios	de	Redenção,	Acarape	e	São	Francisco	do	
Conde.

•	Países	da	CPLP	-	Comunidade	dos	Países	de	Língua	Portuguesa
•	Outras	organizações	públicas	e	privadas,	tais	como	Enel,	Centro	Cultural	

Banco do Nordeste, Governo dos Estados do Ceará e Bahia

•	Formação	de	cidadãos	com	competência	acadêmica,	científica	e	
profissional

•	Estímulo	à	criação	cultural	e	ao	desenvolvimento	do	espírito	
científico	e	do	pensamento	reflexivo

•	Enfrentamento	de	problemas	comuns	entre	o	Brasil	e	os	países	
de	língua	portuguesa,	com	ênfase	nos	países	africanos

•	Incentivo	à	pesquisa,	visando	ao	desenvolvimento	da	ciência,	da	
tecnologia,	do	processo	criativo	e	da	difusão	da	cultura

•	Promoção	da	divulgação	de	conhecimentos	culturais,	científicos	
e	técnicos	que	constituem	patrimônio	da	humanidade

•	Promoção	da	cooperação,	da	mobiliade	acadêmica	e	do	
intercâmbio	com	diversas	instituições	científicas,	acadêmicas	
e culturais (nacionais e internacionais), ampliando e 
potencializando	o	avanço	do	conhecimento	e	da	cultura

• Ensino
• Pesquisa
• Extensão

• Docentes
•	Técnicos	Administrativos	em	Educaçao
•	Colaboradores	Terceirizados

•	Graduação
• EAD
•	Cursos,	Seminários,	Oficinas	e	Eventos	de	Extensão
•	Pós-Graduação	Lato	Sensu	e	Strictu	Sensu

•	Sociedade
• Estudantes
•	Regiões	do	Maciço	de	Baturité	e	São	Francisco	do	Conde
•	Países	membros	da	CPLP

•	Pessoal	e	Encargos	Sociais
• Outras despesas correntes
•	Investimentos

•	Sistema	de	Ouvidorias	do	Poder	Executivo	Federal	(e-OUV),	
desenvolvido	pela	Controladoria-Geral	da	União	(CGU)

•	Comissão	Própria	de	Avaliação	(CPA)

1
2
3

4
5
6
7
8

Modelo de Negócios
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Fala.BR Conselho de Usuários de Serviços da Unilab

Redes Sociais e contatos da Unilab

Carta de Serviços ao Usuário 

O	 Fala.BR	 é	 a	 plataforma	 integrada	 de	 acesso	 à	
informação	e	ouvidoria	do	Poder	Executivo	Federal.	
Desenvolvido	 pela	 Controladoria-Geral	 da	 União	
(CGU), o sistema permite a qualquer cidadão 
encaminhar	-	de	forma	ágil	e	com	interface	amigável	
-	 pedidos	de	 informações	públicas	 e	manifestações,	
tudo	num	único	ambiente.	
Além	 do	 registro	 de	 pedidos	 e	 manifestações,	 o	
sistema permite acompanhar o cumprimento dos 
prazos;	consultar	as	respostas	recebidas;	entrar	com	
recursos;	apresentar	reclamações;	entre	outras	ações,	
em	conformidade	com	a	Lei	de	Acesso	à	Informação	e	
o	Código	de	Defesa	dos	Usuários	de	Serviços	Públicos.	

A	Carta	de	Serviços	é	um	instrumento	de	gestão	pública,	que	contém	informações	
sobre	 os	 serviços	 públicos	 prestados	 de	 forma	 direta	 ou	 indireta	 pelos	 órgãos	 e	
entidades	da	administração	pública.	Ela	contempla	as	formas	de	acesso,	padrões	de	
qualidade e compromissos de atendimento aos usuários.

https://www.instagram.com/unilab.oficial

https://www.facebook.com/unilaboficial

https://www.youtube.com/c/UnilabOficial

https://twitter.com/unilabbrasil

https://unilab.edu.br/contatos/

Cumprindo o que determina o Decreto 
nº	10.228,	de	5	de	fevereiro	de	2020,	que	
regula	o	 funcionamento	dos	Conselhos	de	
Usuários	 dos	 Serviços	 Públicos	 no	 âmbito	
do	 Poder	 Executivo	 Federal,	 bem	 como	
em	 conformidade	 com	 as	 orientações	 da	
Controladoria-Geral	 da	 União	 (CGU)	 está	
implementando o Conselho de Usuários 
da	 Unilab	 que	 participará	 de	 avaliações	
dos	serviços	que	constam	na	sua	Carta	de	
Serviços	aos	Usuários.
Os	serviços	avaliados	serão	os	que	compõem	
a	 Carta	 de	 Serviços	 disposta	 no	 Portal	 do	
Governo	 Federal	 e	 a	 avaliação	 acontecerá	
por meio de enquetes na Plataforma	Virtual	
dos	Conselhos	de	Usuários	Públicos.

Canais de Comunicação com a Sociedade

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://conselhodeusuarios.cgu.gov.br/inicio
https://www.gov.br/pt-br/orgaos/universidade-da-integracao-internacional-da-lusofonia-afro-brasileira
https://www.instagram.com/unilab.oficial
https://www.facebook.com/unilaboficial
https://www.youtube.com/c/UnilabOficial
https://twitter.com/unilabbrasil
https://unilab.edu.br/contatos/
https://conselhodeusuarios.cgu.gov.br/inicio
https://conselhodeusuarios.cgu.gov.br/inicio
https://www.instagram.com/unilab.oficial
https://www.facebook.com/unilaboficial
https://www.youtube.com/c/UnilabOficial
https://twitter.com/unilabbrasil
https://unilab.edu.br/contatos/
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Determinação da materialidade das informações 
No	processo	para	determinar	a	materialidade	das	 informações	neste	Relatório	de	
Gestão,	 em	 sua	 preparação	 foram	 identificados	 temas	 relevantes,	 com	 base	 na	
capacidade	de	geração	de	valor.	A	partir	de	uma	consulta	às	unidades	envolvidas	
na	 gestão	 da	 universidade,	 realizada	 por	meio	 de	 um	questionário,	 em	que	 cada	
uma	descrevia	suas	principais	ações	desenvolvidas	no	ano	de	2021,	apontando	os	
principais	resultados	obtidos,	bem	como	os	riscos	envolvidos,	além	das	dificuldades	
e	desafios.	
Os limites do relato deste documento se deram sobretudo pela lacuna de 
pensamento	 integrado	 na	 Universidade,	 bem	 como	 pela	 quantidade	 de	 ações	
estratégicas	encaminhadas.	Foi	observado	que	algumas	ações	eram	relevantes	para	
os	setores	envolvidos,	mas	estas	encaixar-se-iam	mais	em	resultados	de	nível	tático	
e principalmente operacional, e, portanto, não estratégico. 
Espera-se	que	com	a	soma	de	esforços	para	desenvolver	uma	cultura	de	integração	
das	 atividades	 desenvolvida,	 a	 conectividade	 das	 informações	 para	 este	 relatório	
fluirá	de	forma	mais	natural,	e,	adicionalmente,	poder-se-á	alcançar	também	uma	
melhor	integração	dos	sistemas	de	informação	que	apoiam	a	comunicação	interna	e	
externa,	e	consequentemente,	a	preparação	do	próprio	relatório	integrado.
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Gestão de Riscos e controles internos
Riscos, oportunidades e perspectivas

Em	2021,	o	Tribunal	de	Contas	da	União	(TCU)	realizou	
uma	 avaliação	 para	 acompanhamento	 do	 perfil	 de	
governança	 organizacional	 e	 gestão	 públicas	 de	
organizações,	através	dos	dados	do	índice	integrado	de	
governança	e	gestão	(iGG)	2021.
Este	 diagnóstico	 tem	 como	 objetivo	 colaborar	 para	
que	 as	 Instituições	 Federais	 de	 Ensino	 (IFEs)	 possam	
aprimorar	a	governança,	a	gestão	de	riscos	e	os	controles	
internos,	 podendo	 servir	 como	 ferramenta	 de	 grande	
utilidade	 para	 implementar	 e	 manter	 mecanismos,	
instâncias	 e	 práticas	 de	 governança	 em	 consonância	
com	os	normativos,	princípios	e	as	diretrizes	do	assunto.

INDICADOR VALOR

iGG	(índice	integrado	de	governança	e	gestão	públicas)	 34,8%	

iGovPub	(índice	de	governança	pública)	 27,7%	

iGovPessoas	(índice	de	governança	e	gestão	de	pessoas)	 24,6%	

iGestPessoas	(índice	de	capacidade	em	gestão	de	pessoas)	 21,5%	

iGovTI	(índice	de	governança	e	gestão	de	TI)	 32,0%	

iGestTI	(índice	de	capacidade	em	gestão	de	TI)	 39,7%	

iGovContrat	(índice	de	governança	e	gestão	de	contratações)	 30,2%	

iGestContrat	(índice	de	capacidade	em	gestão	de	contratações)	 38,8%	

iGovOrcament	(índice	de	governança	e	gestão	orçamentária)	 39,0%	

iGestOrcament	(índice	de	capacidade	em	gestão	orçamentária)	 50,1%	

RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICAS 2021
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APRimorado	=	70%	a	100%
INTermediário	=	40%	a	69,9%
INIcial	=	15%	a	39,9%
INExpressivo	=	0	a	14,9%

Universidade	da	Integração	Internacional	da	Lusofonia	Afro-Brasileira
Área.temática:	Instituição	de	Ensino
Naturza.Jurídica:	Autarquia
Administração:	Indireta
Poder.Estatal:	Executivo

2111

2112

2113

2110

2114

2115

O	resultado	 indica	a	necessidade	de	aprimoramento	na	atuação	da	secretaria,	 instância	
fundamental	para	 fomentar	boas	práticas	de	governança.	No	entanto,	em	2021	o	 setor	
passou	por	instabilidades	que	impactaram	fortemente	nos	resultados	esperados.

•	2110	-	Gerir	riscos	
•	2111	-	A	estrutura	da	gestão	de	riscos	está	definida	
•	2112	-	Atividades	típicas	de	segunda	linha	estão	estabelecidas	
•	2113	-	O	processo	de	gestão	de	riscos	da	organização	está	implantado	
•	2114	-	Os	riscos	considerados	críticos	para	a	organização	são	geridos	
•	2115	-	A	organização	executa	processo	de	gestão	de	continuidade	do	negócio	

IGG2021 - GOVERNANÇA PÚBLICA ORGANIZACIONAL - CAPACIDADE EM GERIR RISCOS

LEGENDA

FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
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Governança, Estratégia e 
Desempenho
São	princípios	da	boa	governança,	devendo	ser	seguidos	pelos	órgãos	e	entidades	do	
Poder	Executivo	Federal:

Como	 forma	 de	 fortalecer	 esses	 princípios	 e	 disseminar	 as	 boas	 práticas	 de	
governança	pública,	a	Unilab	conta	com	a	Secretaria	de	Governança,	Integridade	e	
Transparência	(SGIT)	como	uma	instância	interna	de	apoio	à	Governança.	
A	SGIT	instituída	pela	Portaria	Reitoria	nº	333,	de	13	de	agosto	de	2020,	é	um	órgão	
de	 assessoria	 direta	 ao	 Reitor,	 com	 natureza	 técnica,	 consultiva,	 responsável	 em	
propor	ações	e	políticas	institucionais	sobre	Governança,	Riscos	e	Integridade.
De	acordo	com	o	Decreto	nº	9.203,	de	22	de	novembro	de	2017,	define-se	governança	
no	setor	público	como	o	conjunto	de	mecanismos	de	liderança,	estratégia	e	controle	
postos	em	prática	para	avaliar,	direcionar	e	monitorar	a	atuação	da	gestão,	com	vistas	
à	condução	de	políticas	públicas	e	à	prestação	de	serviços	de	interesse	da	sociedade.Princípios da

Governança

Acc
ountab

ilit
y Integridade

Liderança

Com
prom

iss
o

Responsabilidade

Transparência
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Estrutura de Governança
A	 estrutura	 de	 governança	 conta	 com	 as	 instâncias	
internas	 de	 governança,	 nas	 quais	 cabe	 à	 alta	 gestão	
administrar	 os	 processos	 organizacionais	 na	 forma	 de	
Liderança,	Estratégia	e	Controle	para	atingir	os	objetivos	
institucionais	 e	 às	 instâncias	 de	 apoio,	 cabe	 direcionar,	
monitorar,	supervisionar	e	avaliar	a	atuação	da	gestão.	Os	
Conselhos	Superiores	representam,	de	forma	democrática,	
todos os segmentos da comunidade interna e membros da 
comunidade	externa,	e	sua	atuação	se	pauta	nos	princípios	
da	boa	administração	universitária.

Sociedade

CPLP
Governo Federal

Alta
Administração

Reitoria Consuni
TCU

SGIT

SGP

Pró-Reitorias Consepe Ouvidoria

Comissão de 
ética

Unidades
Acadêmicas Conad

CGU

Auditoria
Interna

Corregedoria

Conselhos
Superiores

Instâncias
Externas de 
Governança

Instâncias
de Apoio

Instâncias Internas de Governança
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Gestão
Conselho Universitário (Consuni)

Resultados

-	 Criação	 de	 três	 órgãos	 complementares:	 o	 Centro	 Integrado	 de	
Atenção	ao	Desenvolvimento	 Infantil	 (CIADI),	o	Núcleo	de	Estudos	
Africanos,	 Afro-Brasileiros	 e	 Indígenas	 (NEAABI)	 e	 a	 Incubadora	
Tecnológica	de	Economia	Solidária	(Intesol).

-	Aprovação	das	diretrizes	do	processo	de	organização	da	lista	tríplice	
para	a	nomeação	de	Reitor(a)	e	Vice-Reitor(a)	no	quadriênio	2021-
2025. 
Essa	aprovação	possibilitou	a	realização	de	consulta	à	comunidade	
acadêmica,	para	envio	da	lista	tríplice	com	a	sugestão	dos	servidores	
aptos a ocuparem o cargo de Reitor da Universidade.

-	Aprovação	da	prorrogação	da	vigência	do	Plano	de	Desenvolvimento	
Instrucional	(PDI)	por	1	(um)	ano	-	ou	até	que	o	próximo	plano	seja	
aprovado	no	Consuni	-	a	vigência	do	PDI	atual,	cujo	período	referia-
se	ao	intervalo	de	2016	a	2021.
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Resoluções por pertinência temática
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Administração 
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Acesso aos atos normativos do Consuni

APROVAÇÕES DE ATOS NORMATIVOS NO ANO DE 2021

http://unilab.edu.br/consuni/
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Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Consepe)
-	Resolução	Complementar	Consepe/Unilab	nº	2,	de	16	de	julho	de	2021:	
define	 os	 critérios	 para	 a	 distribuição	 da	 carga	 horária	 de	 atividades	
desenvolvidas	pelos	integrantes	da	Carreira	do	Magistério	Superior

-	 Criação	 do	 título	 de	 Notório	 Saber	 em	 Artes,	 Ofícios	 e	 Cosmologias	
Tradicionais	e	a	

-	 Aprovação	 dos	 procedimentos	 relativos	 à	 Matrícula	 em	 Regime	
Especial,	com	atividades	acadêmicas	domiciliares,	para	alunos	dos	cursos	
de	graduação	e	pós-graduação	da	Unilab.

-	Criação	de	4	novos	cursos:	
Graduação	em	Serviço	Social,	Bacharelado;	
Graduação	em	Engenharia	de	Alimentos,	Bacharelado;		
Residência	 Agrária	 –	 Especialização	 em	 Sistemas	 Agrícolas	
Sustentáveis	do	Semiárido	
Programa	 de	 Mestrado	 Acadêmico	 em	 Planejamento	 e	 Dinâmicas	
Territoriais	Lusófonas	(MAPDTL)
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Graduação
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Extensão 
Universitária
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Atos Normativos

Resoluções por pertinência temática

APROVAÇÕES DE ATOS NORMATIVOS NO ANO DE 2021

http://unilab.edu.br/consuni/
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Conselho Administrativo (Conad)
Foram	 aprovadas	 10	 (dez)	 resoluções	 comuns	 do	 Conad	 no	 ano	 de	 2021,	 nas	
temáticas	de	Planejamento	Institucional	e	de	Gestão	de	Pessoas,	conforme	gráfico	
abaixo:

-	Criação	e	a	regulamentação	das	Comissões	Internas	de	Saúde	do	Servidor	Público	
(CISSP),	que	integram	o	conjunto	de	ações	da	Política	de	Atenção	à	Saúde	e	Segurança	
do	Trabalho	do	Servidor	Público	Federal
 
-Regulamentação	do	Programa	de	Gestão,	que	estabelece	as	orientações,	critérios	e	
procedimentos gerais a serem observados pelos servidores

-	Aprovação	do	relatório	de	atividades	do	grupo	muldisciplinar	de	elaboração	do	PDI	
UNILAB	2022-2026.

Acesso aos atos normativos do Conad

ATOS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO POR PERTINÊNCIA TEMÁTICA

30%

70%

Gestão de Pessoas

Planejamento	Institucional

http://unilab.edu.br/consuni/
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Controle e Correição
Analisou e tratou 55 (cinquenta e cinco) manifestações de ouvidoria e 126 (cento e 
vinte e seis) pedidos de informação.
As	181	manifestações	válidas	recebidas	ficaram	assim	distribuídas:

No que diz respeito ao cumprimento dos prazos	nas	respostas	às	manifestações:

Dentro	do	prazo	-	93,65%
Fora	do	prazo	-	4,76%
Uso	de	prorrogação	-	19,84%

Não	houve,	no	período,	nenhuma omissão de resposta 

Para	maiores	informações	acessar	o	site:	

Quanto	à	satisfação	do	usuário,	consideradas	as	avaliações	realizadas:
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Relatórios do Sistema e-SIC

Atualização do Sistema de Transparência 
Ativa (STA)

Os dados detalhados podem ser consultados no 

Cumpre:	07
Cumpre	parcialmente:	0
Não	cumpre:	42

Cumpre:	22
Cumpre	parcialmente:	05
Não	cumpre:	22

Relatório de Ouvidoria 2021

Atos Normativos

Até junho/21 Ao final do exercício

http://unilab.edu.br/consuni/
http://unilab.edu.br/consuni/
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Sindicâncias

Processos Administrativos 
Disciplinares (PAD)

Execução e conclusão de 24 auditorias, 
sendo 23 previstas e 1 extraordinária

Efetivação de 61 benefícios não financeiros

Recomendações Monitoradas/Emitidas pela Auditoria 
Interna Governamental

Recomendações Monitoradas/Emitidas pela CGU

3	Sindicâncias	–	média	de	tempo	118	(cento	e	dezoito)	dias. A	 sistemática	 da	 quantificação	 e	 registro	 dos	 resultados	 e	 benefícios	 da	 atividade	 de	 Auditoria	
Interna	Governamental	do	Poder	Executivo	Federal	é	regida	pela	Instrução	Normativa	CGU	n°	10,	
de 28 de abril de 2020.

Atendimento	de	47,36%	das	recomendações

Atendimento	de	61,22%	das	recomendações

UNIDADE N° DE RECOMENDAÇÕES CANCELADAS ATENDIDAS PENDENTES

Unilab 163 00 30 19

UNIDADE N° DE RECOMENDAÇÕES CANCELADAS ATENDIDAS PENDENTES

Unilab 49 00 30 19

	4	PAD	-	média	de	tempo	de	197	(cento	e	noventa	e	sete)	dias.
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Avaliações Outros Consultoria

Auditoria Interna

Resoluções por pertinência temática

BENEFÍCIOS POR DIMENSÃO E REPERCUSSÃO

DIMENSÃO REPERCUSSÃO QUANTIDADE

Pessoas,	Infraestrutura	e/ou	Processos	
Internos Tática 53

Pessoas,	Infraestrutura	e/ou	Processos	
Internos Estratégica 4

Missão,	Valores	e/ou	Resultados Estratégica 4

Total 61 Fo
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-10-de-28-de-abril-de-2020-254433622
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-10-de-28-de-abril-de-2020-254433622
http://unilab.edu.br/consuni/
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Ensino
Matrículas, Ingressos e Egressos

DISCENTES MATRICULADOS

NÍVEL GRADUAÇÃO LATO SENSU MESTRADO TOTAL

PAÍS (GRUPOS) ALUNOS % ALUNOS % ALUNOS % ALUNOS %

Brasil 3783 72,86% 469 98,74% 260 92,53% 4512 75,86%

Estrangeiros 1409 27,14% 6 1,26% 21 7,47% 1436 24,14%

    Guiné Bissau 760 14,64% 5 1,05% 13 4,36% 778 13,08%

    Angola 487 9,38% 4 1,42% 491 8,25%

				Moçambique 73 1,41% 2 0,71% 75 1,26%

				São	Tomé	e	Príncipe 48 0,92% 1 0,36% 49 0,82%

    Cabo Verde 37 0,71% 1 0,21% 1 0,36% 39 0,66%

				Timor	Leste 3 0,06% 3 0,05%

    Itália 1 0,02% 1 0,02%

Total 5192 100% 475 100% 281 100% 5948 100%
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NÍVEL GRADUAÇÃO LATO SENSU MESTRADO TOTAL

PAÍS (GRUPOS) ALUNOS % ALUNOS % ALUNOS % ALUNOS %

Brasil 1331 70,80% 492 98,80% 165 92,70% 1988 77,78%

Estrangeiros 549 29,20% 6 1,20% 13 7,30% 568 22,22%

    Guiné Bissau 274 14,57% 5 1% 6 3,37% 285 11,15%

    Angola 224 11,91% 4 2,25% 228 8,92%

				Moçambique 40 2,13% 1 0,56% 41 1,60%

				São	Tomé	e	Príncipe 8 0,43% 1 0,56% 9 0,35%

    Cabo Verde 3 0,16% 1 0,20% 1 0,56% 5 0,20%

Total 1880 100% 475 100% 281 100% 5948 100%

NÍVEL GRADUAÇÃO LATO SENSU MESTRADO TOTAL

PAÍS (GRUPOS) ALUNOS % ALUNOS % ALUNOS % ALUNOS %

Brasil 383 66,61% 47 94% 45 91,84% 475 70,47%

Estrangeiros 192 33,39% 3 6% 4 8,16% 199 29,53%

    Guiné Bissau 96 16,70% 3 6% 3 6,12% 102 15,13%

    Angola 66 11,48% 66 9,79%

				São	Tomé	e	Príncipe 14 2,43% 14 2,08%

    Cabo Verde 9 1,57% 1 2,04% 10 1,48%

				Moçambique 5 0,87% 5 0,74%

				Timor	Leste 2 0,35% 2 0,30%

Total 575 100% 50 100% 49 100% 674 100%

INGRESSANTES

EGRESSOS
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Criação do Serviço de Estágio Curricular 

Encontro de Práticas Docentes (IV EPD)

IV Encontro de Monitoria Acadêmica

IV Encontro de Monitoria Acadêmica

II Encontro de Egressos

Programa de Bolsa de Monitoria (PBM)IV Encontro de Iniciação à Docência e Educação 
Tutorial (IV EIDET)

Responsável	 por	 coordenar	 e	 avaliar	 a	 política	 de	 estágios,	 instituindo	 ações	 que	
visam	ao	atendimento	das	normativas	referentes	a	estágio	curricular,	obrigatório	e	
não	obrigatório,	além	de	apoiar	ações	de	divulgação	e	ingresso	nos	estágios.

Almeja	 agregar	 profissionais	 e	 estudantes	 da	 educação	 superior	 cujo	 objeto	 de	
pesquisa	esteja	 voltado	para	 investigação	das	práticas	docentes	manifestadas	nos	
diversos	espaços	da	sociedade.
	 42	trabalhos	aprovados

	 Participação	de	87	estudantes.

	 44	trabalhos	apresentados

Oportunizar	 a	 integração	 entre	 a	 Unilab	 e	 seus	 egressos	 através	 da	 partilha	 de	
relatos	de	experiência	e	apresentação	de	trabalhos	que	contemplem	a	perspectiva	
de	formados	que	se	encontram	inseridos	ou	em	processo	de	inserção	no	mercado	
de trabalho.
 12 trabalhos recebidos.

Tem	como	objetivo	despertar	o	interesse	do	graduando	pela	carreira	docente,	além	
de	contribuir	para	melhoria	do	processo	de	ensino-aprendizagem	dos	estudantes.	
Esse	duplo	movimento	repercute	numa	maior	interação	entre	monitores,	estudantes	
e docentes das disciplinas contempladas no programa.

Atender	aos	alunos	bolsistas	dos	programas	PIBID	(Programa	Institucional	de	Bolsas	de	
Iniciação	a	Docência),	Residência	Pedagógica	e	PET	(Programa	de	Educação	Tutorial)	
atuais	e	egressos	destes	e	público	externo.	Alunos	que	desenvolvem	atividades	de	
cunho docente nos programas citados e aqueles externos que se enquadrarem nesse 
perfil	e	que	tenham	projetos	com	produto	parcial	ou	final	para	apresentarem.	
	 144	trabalhos	apresentados

Fo
nt
e:
	P
RO

G
RA

D

QUANTIDADE DE MONITORES POR EDITAL, CATEGORIA E 
INVESTIMENTO REALIZADO

EDITAL
CATEGORIA INVESTIMENTO 

REALIZADO

REMUNERADO VOLUNTÁRIO

Total 128 40 R$ 123.850,00
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Programa Pulsar Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade) 2021Busca	promover	a	adaptação	do	estudante	à	Unilab,	contribuir	para	permanência	

qualificada	do	estudante	nos	cursos	de	graduação,	bem	como	orientar	o	estudante	
para	 uma	 transição	 tranquila	 e	 organizada	 da	 Educação	 Básica	 para	 a	 Superior	 e	
promover	ações	que	auxiliem	o	fortalecimento	acadêmico	dos	estudantes	com	vistas	
à	construção	de	uma	experiência	acadêmica	de	excelência.

Acompanhamento	do	 cronograma	de	execução	e	oferecimento	de	orientações	às	
coordenações	e	aos	estudantes	dos	cursos	sobre	ENADE.	Em	2021,	foram	avaliados	
13 cursos, com um total de 100 (cem) estudantes ingressantes habilitados inscritos e 
446	estudantes	concluintes	habilitados	inscritos.

Em	 2021,	 foram	 avaliados	 13	 cursos,	 com	 um	 total	 de	 100	 (cem)	 estudantes	
ingressantes	habilitados	inscritos	e	446	estudantes	concluintes	habilitados	inscritos.

EDITAL PROGRAD Nº 02/2021, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 - SELEÇÃO DE 
TUTORES JUNIORES PARA O PROGRAMA PULSAR

TUTORES JUNIORES 
REMUNERADOS

TUTORES JUNIORES 
NÃO-REMUNERADO

TUTORES 
SENIORES

PARTICIPAÇÕES DE 
TUTORADOS

42 11 31 1783

EDITAL PROGRAD Nº 15/2021, DE 05 DE MAIO DE 2021 - SELEÇÃO DE 
TUTORES JUNIORES PARA O PROGRAMA PULSAR

TUTORES JUNIORES 
REMUNERADOS

TUTORES JUNIORES 
NÃO-REMUNERADO

TUTORES 
SENIORES

PARTICIPAÇÕES DE 
TUTORADOS

42 12 35 1830

QUANTITATIVOS DE PARTICIPANTES DO EDITAL 02/2021/PROGRAD (CEARÁ E BAHIA)

MANUAL ELABORADO PARA ORIENTAÇÕES
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A	coleta	de	dados	do	Censo	da	Educação	Superior	é	atividade	realizada	anualmente.	
Os	dados	são	informados	ao	Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	
Anísio	 Teixeira	-	 INEP,	 e	 se	 constituem	no	 instrumento	 de	 pesquisa	mais	 completo	
sobre	as	instituições	de	educação	superior	do	país.	

COMPARATIVO ENTRE OS CALENDÁRIOS ACADÊMICO X CIVIL X COLETA CENSO SUPERIOR 2020

Ano Civil 2020 2021

Ano Letivo 2020
(retomada)**

17 de maio a 14 de setembro de 20214 de janeiro a 30 de abril de 2021
Consolidação	no	SIGAA:	7	a	10	de	setembro/2021Consolidação	no	SIGAA:	19	a	22	de	abril/2021

Colação	de	grau:	23	e	24	de	setembro/2021Colação	de	grau:	6	e	7	de	maio/2021

2o. Semestre (2020.2)1o. Semestre (2020.1)

NOVO PERÍODO DE COLETA CENSO SUPERIOR 2020*
01/03/21 A 17/10/2021

*Período	de	coleta	de	acordo	com	Portaria	INEP	No.	635/2020	de	17/12/2020,	alterada	pela	Portaria	INEP	No.	286/2020	de	04/08/2021
**Calendário	Letivo	Semestral	(Conforme	resolução	Consepe	No.	68/2021)

... Nov           Dez            Jan            Fev            Mar            Abr             Mai          Jun           Jul           Ago           Set            Out...

Clique aqui para acessar os resultados
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Censo da Educação Superior

http://unilab.edu.br/consuni/
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Utilização de recursos do Programa de Apoio à 
Pós-Graduação (PROAP/Capes)

Bolsas de Pós-Graduação e Iniciação científica

O	PROAP	se	destina	a	financiar	atividades	de	custeio,	indispensáveis	ao	funcionamento	
da	pós-graduação.	Despesas	de	Custeio	são	um	conjunto	de	despesas	relacionadas	
com	os	itens	básicos	de	manutenção	de	uma	instituição.	Inclui	material	de	consumo;	
serviços	de	terceiros	pessoa	física	e	jurídica,	diárias	e	passagens,	ajuda	de	custo	para	
atividades	de	apoio	à	pós-graduação.	
No	ano	de	2021,	o	recurso	foi	disponibilizado	pela	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	
de	Pessoal	de	Nível	Superior	(Capes)	em	duas	parcelas,	cada	uma	no	R$ 28.117,87, 
conforme	quadro	abaixo,	totalizando	o	valor	de	R$ 56.235,74.

As	 atividades	 e	 ações	 referentes	 a	 bolsas	 de	 pós-graduação	 e	 de	 Iniciação	
Científica	foram	iniciadas	ainda	em	2020,	com	o	envio	da	dotação	orçamentária	
para o ano de 2021.

PROGRAMA BOLSAS UNILAB

MASTS 1

MAENF 2

MIH 2

Antropologia 1

Energia e Ambiente 1

Estudos da Linguagem 1

Total 8

PIBIC/Unilab 73 Bolsas

PIBIC/Unilab/COELCE* 3 Bolsas

Total 76 Bolsas
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*Empenho solicitado pelo Mestrado em energia e Ambiente

CONCESSÃO PROAP 2020

PROGRAMA IES CÓDIGO PPG NOME PPG CONCESSÃO

PROAP Unilab 22001018171P1 Antropologia 10.000

PROAP Unilab 22011013003P3 Enfermagem 15.894

PROAP Unilab 22011013006P2 Energia e Ambiente 11.590

PROAP Unilab 22011013004P0 Estudos da 
Linguagem 5.000

PROAP Unilab 22011013002P7 Interdisciplinar em 
Humanidade 8.278

PROAP
Unilab 22011013001P0

Sociobiodiversidade	
e	Tecnologias	
Sustentáveis

12.252

PROAP Unilab PR Pró-Reitoria 5.802
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Programa Institucional de Iniciação Científica 
(PIBIC)

Bolsas de Pós-Graduação Unilab

Quantidade	de	Bolsas:	76;
Valor	de	cada	Bolsa:	R$	400,00;
Período:	12	meses,	sendo:
73	Bolsas	x	R$	400,00	x	09	meses=	R$	262.800,00	(Edital	04/2019)	
76	Bolsas	x	R$	400,00	x	03	meses=	R$	91.200,00	(Edital	2020)
VALOR	TOTAL	PIBIC	=	R$	354.000,00	

Quantidade	de	Bolsas:	8
Valor	de	cada	Bolsa:	R$	1.500,00;
Período	de	cada	bolsa:	12	meses	(janeiro	a	dezembro	2020);
Valor	Total	Pós-Graduação:	08	Bolsas	x	R$	1.500,00	x	12	meses=	R$	144.000,00
TOTAL	GERAL	ORÇAMENTO	PARA	BOLSAS	EM	2021:	R$	498.000,00
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Pesquisa
Oferta de 1 edital de Cadastro de Pesquisas em 
Fluxo Contínuo: PROPPG 01/2021 CAPP

Oferta de 1 edital de cota de bolsa referentes ao 
programa de iniciação científica e tecnológica 
PROPPG 01/2021 PIBIC FAPESB

Objetiva	cadastrar	projetos	de	pesquisa	coordenados	por	proponentes	vinculados	à	
Unilab,	tornando-os	oficializados	institucionalmente.
Foram	 submetidos	 um	 total	 de	 25	 projetos	 de	 pesquisa,	 sendo	 3	 de	 projetos	
aprovados	 por	 agências	 de	 fomento,	 04	 eram	 projetos	 aprovados	 em	 editais	 de	
Iniciação	 Científica	 e	 não	 contemplados	 com	 bolsas	 e	 18	 eram	 projetos	 inéditos	
submetidos	ao	Fluxo	Contínuo.
Acompanhamento	de	65	projetos	de	pesquisa	em	fluxo	contínuo

A	partir	de	um	levantamento	 interno,	foi	possível	mapear	23	processos,	dentre	as	
seguintes	áreas:	Iniciação	Científica,	Certificações,	Fluxo	Contínuo,	Sistemas	Externos	
e Grupos de Pesquisa.
Com	o	auxílio	dos	estagiários	do	curso	de	Administração	e	de	um	discente	de	iniciação	
científica	do	curso	de	Engenharia	da	Computação,	a	equipe	de	servidores	levantou	os	
requisitos	de	todos	os	processos	e	os	implementou	por	meio	da	ferramenta	Bizzagi.	
O	 portal	 web	 foi	 desenvolvido	 com	 tecnologias	 web	 responsivas,	 melhorando	 a	
experiência do usuário.

O	edital	gerenciou	20	cotas	de	bolsas	de	Iniciação	Científica	que	foram	ofertadas	pela	
Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	da	Bahia	(FAPESB)	e	distribuídas	apenas	
para	projetos	coordenados	pelos	docentes	lotados	no	Campus	dos	Malês,	de	acordo	
com	o	processo	de	seleção	realizado	no	edital.
Acompanhamento	de	206	de	projetos	de	pesquisa	relacionados	ao	PIBIC

Criação do Portal de Processos de Gestão da 
Pesquisa

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/painel-de-processos-da-cpq/
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1. Mapeamento de Produção Científica

Visa	possibilitar	uma	análise	crítica	do	panorama	da	pesquisa	científica	desenvolvida	
nos	 campi	 da	 universidade,	 podendo	 ser	 útil	 para	 o	 contexto	 das	 informações	
referentes	 aos	 pesquisadores	 da	 instituição.	 O	 painel	 atualmente	 dispõe	 de	 cinco	
dashboards:

Lançamento do Painel de Indicadores de Pesquisa

https://proppg.unilab.edu.br/index.php/painel-indicadores/
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2. Mapeamento do Corpo Docente 3. I Censo de Egressos da Iniciação Científica (2017)
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4. II Censo de Egressos da Iniciação Científica (2021) 5. Censo de Grupos de Pesquisa 2021
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Execução do Termo de Compromisso da Unilab 
n° 392 de 29/07/2020 com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA)

Balinu: Assistente Virtual da PROPPG

De	acordo	com	o	 termo,	a	Unilab	 teria	até	29	de	 julho	de	2021	para	 regularizar	a	
situação,	ou	seja,	serem	inseridas	no	sistema	todas	as	pesquisas	que			envolvessem	o	
patrimônio	genético	e	conhecimento	tradicional	associado	que	foram	desenvolvidas	
entre	 30	 de	 junho	 de	 2000	 e	 16	 de	 novembro	 2015	 e	 que	 não	 viraram	 produto	
comercial.	Além	disso,	a	Unilab	comprometeu-se	em	manter	o	Sistema	Nacional	de	
Gestão	do	Patrimônio	Genético	e	do	Conhecimento	Tradicional	Associado	 (SisGen)	
sempre atualizado com as pesquisas desenvolvidas em momentos posteriores.
O	processo	foi	concluído	com	a	grande	maioria	dos	docentes	preenchendo	o	termo	e	
regularizando	suas	atividades	no	sistema.

Balinu	foi	desenvolvido	de	acordo	com	uma	pesquisa	realizada	com	a	comunidade	
acadêmica,	acerca	de	como	deveriam	ser	seus	traços	fenotípicos	e	de	personalidade.	
De	 início,	 foi	 desenvolvido	 com	 uma	 pequena	 base	 de	 perguntas	 e	 respostas	
construídas	a	partir	de	perguntas	e	respostas	disponibilizadas	pelas	coordenações	da	
Pró-Reitoria	de	Pesquisa	e	Pós-Graduação	(PROPPG)
A	partir	do	momento	em	que	Balinu	foi	disponibilizado	à	comunidade,	 foi	possível	
ter	 noção	 de	 seu	 comportamento	 nas	 interações,	 permitindo,	 assim,	 melhorar	 e	
incrementar sua base de perguntas e respostas. 
O assistente está em constante desenvolvimento com sua base aumentando com o 
decorrer do tempo, mediante necessidade.

PlagDetect	é	um	sistema	de	detecção	de	plágio,	que,	a	partir	da	base	de	dados	
dos	projetos	de	pesquisa	já	submetidos	em	até	três	anos	anteriores,	verifica	se	
projetos	submetidos	no	ciclo	atual	possuem	alto	grau	de	semelhança	com	algum	
outro presente na base.
O	 PlagDetect	 utiliza	 um	modelo	 de	 Deep	 Learning	 baseado	 em	 redes	 neurais	
LSTM	 (do	 inglês	 Long	 Short-Term	Memory),	 uma	 arquitetura	 de	 Rede	 Neural	
Recorrente	 (RNN)	notadamente	eficiente	para	processar	 linguagem	natural	em	
textos.
Desse	 modo,	 salienta-se	 que	 o	 PlagDetec	 é	 uma	 ferramenta	 que	 objetiva	
contribuir	para	padronização	ética	da	pesquisa	científica	desenvolvida	em	âmbito	
institucional.

Sistema de verificação de autoplágio com 
inteligência artificial para auxiliar em questões 
éticas nas análises dos projetos submetidos aos 
editais de IC da Unilab 

ATUALMENTE,	O	ASSISTENTE	
CONTA	COM	MAIS	DE	200	

RESPOSTAS	PARA	AS	POSSÍVEIS	
DÚVIDAS	QUE	VENHAM	A	

SURGIR	SEJA	ENVOLVENDO	A	
PROPPG OU UNILAB.

http://proppg.unilab.edu.br/index.php/plagdetect
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Insight Podcast
Podcast	de	curta	duração	para	divulgação	científica	das	pesquisas	realizadas	no	âmbito	
da	Unilab.	Semanalmente,	um	docente	é	da	instituição	é	convidado	a	participar	da	
gravação.	O	podcast	apresentado	pelo	coordenador	de	pesquisa	juntamente	com	um	
aluno	do	projeto	institucional	de	gestão	eficiente	e	inclusiva.
A	 ideia	 principal	 é	 que	 as	 pesquisas	 sejam	 discutidas	 através	 de	 uma	 linguagem	
simples	e	acessível	à	toda	comunidade	acadêmica.

Portal	 inteligível	 de	 transparência	 dos	 projetos	 contemplados	 com	 bolsas	 do	
Programa	de	Iniciação	Científica	e	Tecnológica	da	Unilab.	Disponibiliza	o	acesso	ativo	
às	prestações	de	 contas	de	 todos	os	projetos	de	 iniciação	 científica	 contemplados	
com	bolsas	no	período	de	2011	a	2021.
Os	 valores	 disponíveis	 para	 consulta	 referem-se	 aos	 valores	 previstos	 para	 bolsas,	
nos	editais,	podendo	haver	pagamentos	de	bolsas	que	não	foram	concretizados	por	
problemas	 operacionais	 ou	 de	 documentação	 dos	 bolsistas.	 Ademais,	 destaca-se	
que	os	detalhamentos	financeiros	descritos	incluem	somente	aportes	destinados	ao	
pagamento	de	bolsas	de	Iniciação	Científica,	não	contendo,	por	exemplo,	bolsas	de	
mestrado	ou	valores	para	aquisição	de	equipamentos.

Ouça aqui os episódios

Portal de Prestação de Contas dos Projetos de 
Iniciação Científica

69

1359

Ensino Superior Ensino Médio

Bolsas Ofertadas 2011-2021

https://www.instagram.com/proppg.unilab
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Ensino 
Médio

Ensino 
Superior

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00

R$ 70.000,00

PROPPG	02/2021
PROPPG	03/2021
PROPPG	04/2021
PROPPG	06/2021
PROPPG	07/2022

Bolsas de Pesquisa por Edital - 2021

Obs: Valores obtidos por meio de uma 
soma de todas as bolsas dos alunos que se 
encontram com status “ativo” no projeto em 
que foram cadastrados.

R$ 16.000,00 R$ 36.000,00

R$ 8.000,00R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00



41

Extensão, Arte & Cultura
Dois editais de bolsas (PIBEAC e o Temático de 
enfrentamento a COVID-19)

Edital de fluxo contínuo

1	–	Noventa	(90)	projetos	de	extensão	apoiados	com	bolsa.
2	–	Noventa	(90)	estudantes	beneficiados	com	bolsas,	atuantes	em	projetos	
extensionistas.

1	–	Cento	e	sessenta	e	quatro	(164)	ações	de	extensão	selecionadas	e/ou	
cadastradas,	sendo	125	projetos,	22	cursos	e	17	eventos.
2	–	63.142	(sessenta	e	três	mil,	cento	e	quarenta	e	duas)	pessoas	atingidas	pelas	
ações	de	extensão,	arte	e	cultura.

ANO QUANTIDADE DE 
AÇÕES

COMPARATIVO AO ANO 
ANTERIOR (%)

2019 36 92,3

2020 43 119,4

2021 74 172,1

Total 302 -

TIPO
SITUAÇÃO EM 17/02/22

CONCLUÍDA EM EXECUÇÃO TOTAL
Projeto 7 28 35

Evento 14 8 22

Curso 6 11 17

Total 27 47 74

PIBEAC QUANTIDADE DE 
PROJETOS

COMPARATIVO AO 
ANO ANTERIOR(%)

2018 115 182,5

2019 82 71,3

2020 83 101,2

2021 85 102,4

Total 477 -

EVOLUÇÃO TEMPORAL DA QUANTIDADE DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
CADASTRADAS E EXECUTADAS NO EDITAL FLUXO CONTÍNUO 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO CADASTRADAS 
NO FLUXO CONTÍNUO EM 2021

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
CADASTRADAS NO FLUXO CONTÍNUO EM 2021
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A	 tabela	 apresenta	 o	 quantitativo	 total	 de	 ações	 de	 extensão	 cadastradas	 e	
executadas	 em	 2021,	 um	 total	 de	 164	 ações,	 sendo	 135	 projetos.	 É	 relevante	 o	
quantitativo	 de	 projetos,	 de	 eventos	 e	 de	 cursos	 na	 Instituição.	 Porém,	 ainda	 há	
uma	 concentração	muito	 grande	nos	projetos,	 que	 contemplam	76,2%	das	 ações	
de	extensão	cadastradas	em	2021,	com	13,4%	de	eventos	e	10,4%	de	cursos.	Mais	
preocupante	ainda	é	a	ausência	de	cadastramento	de	programas	e	da	prestação	de	
serviços,	dois	tipos	de	ações	de	extensão	importantes.

TIPO QUANTIDADE
PIBEAC	(Projeto) 85

Edital	Tenático	COVID	(Projetos) 05

Fluxo	Contínuo	(Projetos) 35

Fluxo	Contínuo	(Eventos) 22

Fluxo	Contínuo	(cursos) 17

Total 164

CONTINGENTE TOTAL DE AÇÕES DE EXTENSÃO CADASTRADOS EM 2021 E 
EXECUTADAS NO PIBEAC, NO EDITAL TEMÁTICO E NO FLUXO CONTÍNUO
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PERÍODO QUANTIDADE TEMÁTICO PIBEAC TOTAL COMPARATIVO AO 
ANO ANTERIOR (%)

2019 36 0 82 118 76,6

2020 43 0 83 126 106,8

2021 74 5 85 164 130,2

Total 302 24 477 803 -
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EVOLUÇÃO TEMPORAL DO CONTINGENTE TOTAL DE AÇÕES DE EXTENSÃO (2015 A 2021)
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Confecção de 3 documentos sobre extensão Encontro com Escritores Africanos

O	encontro	ocorreu	na	plataforma	do	Youtube,	com:	Pepetela	(Artur	Carlos	Maurício	
Pestana	dos	Santos),	professor	e	escritor	angolano,	formado	em	sociologia.	Fez	parte	
do	Movimento	Popular	de	Libertação	de	Angola	(MPLA),	sendo	o	primeiro	angolano	
a	ganhar	o	Prêmio	Camões.	Além	do	poeta	e	escritor	africano,	Ondjaki.	Sua	trajetória	
artística	passa	também	pela	atuação	teatral	e	pela	pintura.
A	atividade	buscou	aproximar	os/as	discentes	do	curso	e	o	público	em	geral	de	suas	
obras	literárias,	unindo	duas	gerações	de	escritores	–	de	vital	importância	–	para	a	
Literatura Angolana.
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Encontro com Escritores Africanos

Projeto Palavras

Diálogos Culturais na Pandemia

O	romance	trata	dos	desafios	de	um	jovem	
na	 década	 de	 1970,	 em	 uma	 nova	 aldeia,	
fora	da	zona	de	conforto	e	obrigado	a	buscar	
uma	 nova	 profissão.	 “O	 que	 você	 faria?	
Você, com certeza, procuraria conciliar essas 
atividades,	 não	 é?	 O	 mesmo	 aconteceu	
com	 o	 jovem	 Miguel,	 que	 se	 encontrando	
nessas	 condições,	 conseguiu	 enfrentar	
esses	 desafios,	 ajudando	 à	 sua	 família	 na	
realização	de	seus	sonhos	e	cumprindo	com	
algumas	tradições	locais	exigidas	teve	tempo	
para encontrar o amor e dar um novo rumo 
a	sua	vida”,	destaca	a	sinopse.

Pedro	Kiuma	da	Silva,	conhecido	no	meio	literário	pelo	pseudônimo	de	Pedro	Mac,	
é	africano,	de	nacionalidade	angolana.	É	graduando	em	Letras	–	Língua	Portuguesa	
pela	Unilab,	 bolsista	 do	 Programa	 Institucional	 de	Bolsas	 de	 Iniciação	 à	Docência	
(PIBID)	e	pesquisador	no	campo	da	Linguística,	concentrando	seu	trabalho	na	área	
da	sociolinguística,	mais	especificamente	acerca	da	norma	culta	angolana.
Com	“A	procura	do	ponto	de	equilíbrio”,	Pedro	estreia	na	literatura	e	afirma	o	desejo	
de	compartilhar	ideias	com	leitores	que	tenham	como	objetivo	escrever	e	se	mostrar	
ao mundo.

Projeto “Palavras” é uma ação que visa 
promover a leitura, o livro e a literatura 
cearense e contou com a participação 
de autores locais e nacionais como os 
escritores Raymundo Netto, Xico Sá e 
Fernanda Façanha e o cantor e autor 

As	 atividades	 fizeram	 parte	 das	 ações	
culturais	e	artísticas	que	foram	selecionadas	
no	 Projeto	 de	 Extensão	 Fomento	 às	
Atividades	de	Arte	e	Cultura	em	Resposta	
e	Enfrentamento	ao	Coronavírus/Covid-19	
e	 que	 integram	 a	 programação	 em	
comemoração	aos	10	anos	da	Unilab.

Alan Mendonça. O projeto foi em 2021 a principal 
vitrine da literatura cearense, seja divulgando, 
dialogando e apresentando ao público em geral 
os escritores, ilustradores, críticos.
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Lives Unilab 10 anos
Por	ocasião	de	sua	primeira	década	de	existência,	foi	lançado	edital	para	realização	
de	 lives	comemorativas.	Foram	várias	 lives	reunindo	professores	e	estudantes	dos	
vários campi. 
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VII Semana Universitária (SEMUNI)

A	 VII	 Semana	 Universitária	 (SEMUNI)	 entre	 os	
dias	15	e	18	de	 junho	de	2021	com	a	 temática	
“Desafios	 da	 Universidade	 em	 Tempos	 de	
Isolamento	Social”.	A	sétima	edição	da	SEMUNI,	
realizada	em	2021,	refere-se	ainda	ao	calendário	
acadêmico de 2020, ano em que não houve a 
realização	do	evento.		

Eventos Síncronos

19 mesas redondas

15 rodas de conversa

03 atividades culturais

01 mesa de abertura

09 palestras

05 oficinas

76 eventos
1 Encontros

19 mesas redondas

15 rodas de conversa

03 atividades culturais

01 mesa de abertura

09 palestras

05 oficinas

1028 apresentações 
de trabalhos

2 Inscrições

1801 - Brasil (62%)

746 - Guiné-Bissau (26%)

273 - Angola (9,8%)

2870 inscritos
3 Legado

1028 vídeos dos 
encontros distribuídos 
por área do 
conhecimento e playlists 
conforme as regras de 
privacidade do Youtube.

Vitrine virtual
4
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VIII Semana de África

V Pré-festival das culturas da Unilab

No	ano	de	2021,	a	Associação	dos	Estudantes	da	
Guiné-Bissau	no	Estado	do	Ceará	(AEGBEC)	e	as	
Associações	Estudantis	da	Unilab	 (Angola,	Cabo	
Verde,	 Guiné-Bissau,	 Moçambique	 e	 São	 Tome	
e	Príncipe)	realizaram	conjuntamente	a	Semana	
da	África	2021	sob	o	 lema	“Circuito	Migratório:	
África	no	Contexto	Pandêmico”,	entre	os	dias	24,	
25	e	26	de	maio,	online.

A	 quinta	 edição	 do	 Pré-Festival	 das	 Culturas	 da	 Universidade	 da	 Integração	
Internacional	da	Lusofonia	Afro-Brasileira	(Unilab)	teve	a	parceria	das	Secretarias	da	
Cultura	do	Ceará	–	prefeitura	do	Acarape	e	Redenção,	e	da	Bahia	–	prefeitura	de	São	
Francisco	do	Conde.	Em	2021,	no	período	de	Pandemia	do	Covid-19,	aconteceu	nos	
dias	10	e	11	de	junho,	via	plataforma	digital,	pelas	redes	sociais	da	Unilab	(Youtube	e	
Facebook)	e	da	Pró-Reitoria	de	Extensão,	Arte	e	Cultura	(Facebook	e	Youtube),	com	
uma	 programação	 repleta	 de	 atividades,	 com	mesas-redondas,	 rodas	 de	 diálogos,	
oficinas,	apresentações	artísticas	e	culturais,	 lançamento	de	exposições	e	exibições	
de audiovisual.
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V Festival das culturas da Unilab celebra a 
diversidade, arte e cultura

Ailton Krenak para debater saberes orgânicos, 
extensão, arte e cultura

48° Aniversário da independência da República da 
Guiné-Bissau

Gelitrans debate desafios da população transgênero 
e travesti na Unilab 

Realizado	entre	20	e	22	de	outubro	de	2021,	o	evento	teve	como	título	“Diversidade	
na	Universidade:	Arte	&	Cultura,	Direitos	Humanos	e	Inclusão”,	mote	que	vem	sendo	
abordado	em	exposições,	danças,	debates	e	outras	ações	transmitidas	online	no	canal	
da	Pró-Reitoria	de	Extensão	no	YouTube.
Uma	 importante	 novidade	 desta	 edição	 do	 Festival	 foi	 o	 lançamento	 de	 edital	
específico	com	a	distribuição	de	150	bolsas	para	apresentações	individuais	e	coletivas,	
além	de	bolsas	monitoria.	O	edital,	que	contempla	a	resolução	de	nº	40	referente	às	
políticas	afirmativas,	é	um	marco	importante	na	efetivação	do	incentivo	à	realização	
do	Festival.

O evento trouxe como convidado especial 
o	ambientalista,	 liderança	 indígena,	filósofo	
e	 escritor	 Ailton	 Krenak,	 que	 debate	 o	
tema	junto	a	Mateus	Tremembé,	estudante	
de agronomia, pesquisador em cultura 
alimentar	 e	 jovem	 liderança	 indígena	
cearense.	A	mediação	é	realizada	por	Megg	
Lima, estudante de Antropologia e produtora 
cultural.
O	 propósito	 do	 encontro	 foi	 iniciar	 o	 Ciclo	
Formativo	da	Extensão,	da	Arte	e	da	Cultura	
com	 assuntos	 pertinentes	 ao	 intercâmbio	
universidade-sociedade.	 O	 debate	 levou	
em conta a discussão sobre território, cultura, e conhecimento acerca dos saberes 
tradicionais	 e	 epistemologias	 decoloniais	 na	 construção	 de	 ações	 extensionistas,	
envolvendo	o	contexto	comunitário	e	artístico.

Grupo de Estudos e Pesquisa de Literaturas 
e	 Imagem	 Acerca	 das	 Transgeneridades	
(GELITRANS/UNILAB)	 realizado	 no	 dia	
28	 de	 junho,	 a	 mesa-redonda	 “Desafios	
Contemporâneos	 da	 População	 Trans/
Travesti	na	Unilab:	Pensando	Possibilidades	
Para	o	Hoje	e	Novos	Rumos	Para	o	Amanhã”.

Sob	 lema,	 “Guiné-Bissau	 pós	 in-
dependência:	 Desafios	 e	 Possí-
veis	 Soluções”,	 a	 Associação	 dos	
Estudantes Guineenses na Unilab 
(AEGU) promoveu eventos em 
alusão	ao	48°	aniversário	da	inde-
pendência	da	República	da	Guiné-
-Bissau,	 de	 21	 a	 24	 de	 setembro	
de 2021.

Programação 20/10/2021 – 182 declarações participantes ouvintes.
Programação 21/10/2021 - 208 declarações participantes ouvintes.
Programação 22/10/2021 – 238 declarações participantes ouvintes.

PARTICIPANTES QUE SE INSCREVERAM PARA 
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO 
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Exposição Amar, Educar, Aprender, Saber - 
Centenário Paulo Freire

Cursos arte moderna em contexto: Nigéria

Festival Negruras

Lançamento do livro “Eu Guineense no Térreo da 
Esperança”

A	 exposição	 fez	 parte	 das	 comemorações	 do	
centenário	 do	 filósofo	 e	 educador	 Paulo	 Freire.	
No	 ano	 de	 2021,	 assistimos	 a	 muitas	 atividades,	
encontros	 e	 diálogos	 que	 nos	 fizeram	 lembrar	
da	 trajetória	 de	 Freire	 que	 revolucionou	 a	 forma	
de	 alfabetizar	 adultos	 em	 contextos	 adversos,	 à	
revelia de programas educacionais tradicionais e na 
contramão	muitas	vezes	da	ausência	total	de	políticas	
públicas	 e	 projetos	 educacionais	 para	 as	 diversas	
populações	espelhadas	pelo	território	nacional.	

Primeiro	curso	de	extensão	sobre	arte	moderna	em	África	com	a	proposta	focar	o	
contexto	da	Nigéria	e	apresentar	o	panorama	das	artes	visuais	neste	país,	analisando	
o	impacto	das	transformações	ocorridas	no	final	do	período	colonial	e	nos	anos	que	
seguiram	à	sua	independência	em	1960.	A	partir	da	Nigéria,	foram	abordadas,	em	
contraponto,	obras	e	artistas	de	outros	países	do	continente	africano.

Primeiro	curso	de	extensão	sobre	arte	moderna	em	África	com	a	proposta	focar	o	
contexto	da	Nigéria	e	apresentar	o	panorama	das	artes	visuais	neste	país,	analisando	
o	impacto	das	transformações	ocorridas	no	final	do	período	colonial	e	nos	anos	que	
seguiram	à	sua	independência	em	1960.	A	partir	da	Nigéria,	foram	abordadas,	em	
contraponto,	obras	e	artistas	de	outros	países	do	continente	africano.

O livro, escrito por Ninto João Bico Vaz 
conhecido pelo seu acrônimo (Nivaz), é 
formado	por	seis	contos,	cada	um	constituindo	
um	 capítulo.	 As	 histórias	 trazem	 o	 reflexo	
da questão da realidade social Guineense, 
perpassando a cultura, os costumes, a 
problemática	 do	 casamento	 entre	 jovens	 de	
etnias	 diferentes	 e	 do	 pobre	 com	 rico,	 e	 a	
estrema	pobreza	sem	esquecer	corrupção	e	a	
injustiça	arraigada	no	país.
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Certificados e declarações durante o ano de 2021

TOTAL DE DECLARAÇÕES: 1.513 
TOTAL DE CERTIFICADOS:  786
 FORAM EMITIDOS EM GERAL: 2.299 CERTIFICADOS 

Edital Fluxo Contínuo – 2021
Foram emitidos: 896 Certificados 
Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura – PIBEAC/2021 – 
Foram emitidos: 161 Certificados 
Foram emitidos: 1.057 

Eventos

POR FIM, FORAM EMITIDOS 3.356 
CERTIFICADOS NO ANO DE 2021
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Assistência Estudantil 
Programa de Assistência ao Estudante (Paes)

Programa de Acolhimento e Integração de 
Estudantes Estrangeiros (PAIE)

O	Programa	de	Assistência	ao	Estudante	(PAES)	é	financiado	com	recursos	da	Política	
Nacional	de	Assistência	Estudantil	 (PNAES)	e	 tem	o	objetivo	de	apoiar	o	acesso	à	
direitos	de	assistência	estudantil	a	estudantes	matriculados	em	cursos	de	graduação	
presencial	 da	 Unilab,	 cujas	 condições	 socioeconômicas	 são	 insuficientes	 para	
permanência	no	espaço	universitário.

O	estudante	é	acompanhado,	orientado	e	apoiado	no	que	diz	respeito	a	sua	integração	
à	vida	acadêmica,	acomodação,	regularização	junto	aos	órgãos	competentes,	registros	
acadêmicos,	procedimentos	de	saúde	e	inserção	no	PAES.	 Inicia-se	logo	após	a	sua	
confirmação	de	interesse	de	matrícula,	ainda	no	seu	país	de	origem,	através	de	meios	
virtuais e redes sociais.

*Valor	 diferente	 da	 soma,	 pois	 existem	 discentes	 que	 acumulam	 mais	 de	 um	 tipo	 de	 auxílio,	
dependendo da necessidade.

TIPO DISCENTES 
ATENDIDOS

AUXILIOS 
CONCEDIDOS VALOR PAGO

Alimentação 1656 17054 R$	2.542.553,22	

Moradia 1735 18099 	R$	6.838.761,73	

Social 381 3589 	R$	1.353.262,00	

Transporte 43 179 	R$	28.537,50	

Instalação 260 260 	R$	123.120,00

Total 2290* 39181  R$ 10.886.234,45

PERÍODO BOLSAS TUTORES VALOR VALOR PAGO

jul/dez	2021 10 400 R$	22.709,70
AUXÍLIOS PAGOS

BOLSAS PAIE

A Comissão Coordenadora do PAIE seleciona tutores, que são estudantes 
regularmente matriculados na Unilab. Uma vez selecionados, os tutores são treinados 
para	desenvolverem	atividades	de	acompanhamento	aos	 seus	 tutorandos,	 visando	
a	 permanência,	 a	 integração	 e	 o	 pleno	 desempenho	 acadêmico	 do	 estudante	
estrangeiro	recém-ingresso.

Compartilhamento de Moradia
Em	2021,	 decidiu-se	 pela	 prorrogação	 da	 vigência	 do	 repasse	 da	 Ajuda	 de	 Custo	
para	 acolhimento	 de	 estudantes	 internacionais	 (angolanos/as,	 guineenses	 e	
moçambicanos/as)	ingressantes	em	2020.1	pelo	período	de	suspensão	das	atividades	
acadêmicas	e	continuidade	do	trabalho	remoto	das	funções	administrativas.
Foi	disponibilizada	Ajuda	de	Custo	para	acolhimento	de	estudantes	 internacionais	
(angolanos/as,	guineenses	e	moçambicanos/as)	ingressantes	do	período	2020.1	por	
estudante	 acolhido	 repassada	 ao	 estudante	 acolhedor	 em	parcelas	 de	 R$	 300,00	
(trezentos	reais)	por	estudante	acolhido	a	partir	do	mês	de	abril/2021.

PERÍODO ACOLHEDORES ACOLHIDOS PARCELA TOTAL PAGO

Jan/Mar	2021 110 Em média 131 R$	200,00 R$	72.586,56

Abr/Dez	2021 14 15 R$	300,00 R$	27.000,00

TOTAL: R$ R$ 99.586,56

COMPARTILHAMENTO DE MORADIA
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Observatório da Vida Estudantil (Observe) Ajuda de Custo

Auxílio Inclusão Digital

Programa de Apoio à(ao) estudante-mãe/pai, 
desenvolvido no âmbito do Centro Integrado de 
Atenção ao Desenvolvimento Infantil da Unilab 
(ProCIADI) 

Surgiu	em	2016	com	a	proposta	de	ser	uma	ferramenta	institucional	de	leitura	da	vida	
estudantil	na	Unilab	e	por	considerar	a	necessidade	de	compreender	as	mudanças	
ocasionadas	 no	 perfil	 dos	 estudantes	 ingressantes	 nas	 universidades	 nos	 últimos	
anos,	a	partir	do	processo	de	expansão	e	interiorização	do	ensino	superior	brasileiro	
e,	no	caso	da	Unilab,	incluso	a	internacionalização,	a	partir	do	projeto	de	cooperação	
solidária.

Através	da	Resolução	ad	referendum	CONSUNI	nº	4,	de	23	de	abril	de	2020	nos	§	1º	
e	2º	do	art.	3º	que	dispõe	sobre	as	ações	de	enfrentamento	da	pandemia	decorrente	
do	coronavírus	(COVID-19)	e	dá	outras	providências,	e	decisão	do	Comitê	Institucional	
de	Enfrentamento	ao	COVID-19	(CIEC/UNILAB),	para	viabilizar	o	pagamento	de	ajuda	
de custo de caráter assistencial.
§	1º	Como	forma	de	amenizar	os	impactos	do	fechamento	do	RU,	os/as	estudantes	
que	 recebem	 atualmente	 auxílio-moradia	 e	 os/as	 acolhedores	 de	 estudantes	
internacionais	ingressantes	receberão	ajuda	de	custo	de	acordo	com	as	orientações	
da	Pró-Reitoria	de	Políticas	Afirmavas	e	Estudantis.
	vi)	a	reunião	realizada	com	diversos	setores	da	Unilab	em	17	de	março	de	2020,	na	
Sala	dos	Conselhos,	Campus	da	Liberdade,	que	 instituiu	o	Comitê	 Institucional	de	
Enfrentamento	ao	COVID-19	–	CIEC/UNILAB,	por	meio	da	Portaria	REITORIA	nº	110,	
de	17	de	março	de	2020;

Atendendo	ao	eixo	PNAES	de	inclusão	digital,	o	Plano	tem	como	objetivo	proporcionar	
o	acesso	a	tecnologias	da	informação	para	os	discentes,	especialmente	dos	cursos	de	
graduação	presencial,	em	condição	de	vulnerabilidade	socioeconômica,	propiciando	
as	 condições	 adequadas	 para	 a	 participação	 nas	 atividades	 acadêmicas	 remotas,	
com	vistas	a	promover	a	permanência	qualificada	no	ensino	superior.

O	ProCIADI	tem	entre	seus	objetivos	contribuir	para	a	permanência	da(o)	estudante-
mãe/pai	 mediante	 a	 oferta	 de	 assistência-creche	 a	 seus	 filhos,	 além	 de	 formar	
estudante	para	o	trabalho	com	crianças.

PERÍODO BOLSAS VALOR TOTAL PAGO
Jan 2021 4 R$	400,00 R$	533,32	

Jul/Dez	2021 5 R$	400,00 R$	12.774,19	

TOTAL: R$ 13.307,51

BOLSAS OBSERVE

PERÍODO BOLSAS VALOR VALOR PAGO

Jan/Dez	2021 3 400 R$	14.400,00
PERÍODO DISCENTES 

ATENDIDOS VALOR VALOR PAGO

Outubro 2021 110 R$	800,00 R$	88.000,00

PERÍODO DISCENTES 
ATENDIDOS

AUXÍLIOS 
CONCEDIDOS VALOR PAGO

Jan/Dez	2021 Média	de	1260	por	mês 12563 R$	3.041.244,51

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL 

AJUDA DE CUSTO

BOLSAS PROCIADI
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Auxílio Emergencial
Auxílio	de	natureza	eventual	e	provisória,	concedido	de	forma	excepcional,	em	razão	
de	 situação	 de	 caráter	 emergencial,	 aos	 estudantes	 cujas	 condições	 de	 extrema	
vulnerabilidade socioeconômica ponham em risco sua permanência na Universidade. 
Foi	realizada	seleção	de	estudantes	de	cursos	presenciais	de	graduação	para	concessão	
de	auxílio	emergencial,	a	ser	pago	em	uma	parcela	de	R$	500,00	(quinhentos	reais).

PERÍODO DISCENTES 
ATENDIDOS VALOR VALOR PAGO

Outubro 2021 98 500 R$	49.000,00

AUXÍLIO EMERGENCIAL
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Relações Institucionais e Internacionais
Celebração de 62 instrumentos com instituições de diversos países

Assinatura de acordo de cooperação entre a Unilab 
e o Instituto de Bolsas de Estudo (IBE/Moçambique)

Tratativas com a Universidade Colinas de Boé, 
a Universidade de Nigéria e a Universidade de 
Santiago de Cabo VerdeOferta	 anual	 de	 até	 150	 bolsas	 para	 estudantes	 de	 graduação;	 22	 bolsas	 para	

estudantes	de	pós-graduação;	e	8	bolsas	para	capacitação	de	técnicos	administrativos. Realização	de	termo	aditivo	com	a	anexação	de	plano	de	trabalho	com	as	atividades	
que	 serão	 realizadas	 e	 a	 posterior	 transformação	 de	 um	 acordo	 bipartite	 em	 um	
acordo	multipartite.

NATUREZA ANGOLA BRASIL CHILE FRANÇA GUINÉ-
BISSAU MOÇAMBIQUE NIGÉRIA PORTUGAL TOTAL

Convênio 1 27 1 29

Acordo	de	Cooperação 10 1 1 2 14

Protocolo	de	Intenções 3 4 1 1 9

Credenciamento 5 5

Contrato 4 4

Memorando de Entendimento 1 1

Total 1 49 1 1 4 3 1 2 62

Mais informações no Painel de Relações Institucionais e Internacionais

http://unilab.edu.br/consuni/
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PAÍS VAGAS INSCRITOS APROVADOS
Angola 143 3268 125

Cabo Verde 143 13 2

Guiné Bissau 143 1988 104

Moçambique 143 233 37

São	Tomé	e	Príncipe 143 26 7

Timor-Leste 143 39 0

TOTAL 858 5567 275

Retomada do edital nº 01/2020 do Processo 
Seletivo de Estudantes Estrangeiros – PSEE/2020, 
suspenso no contexto de pandemia da Covid-19

Aplicação das provas aos candidatos nos 
respectivos países

Implementação da Fase II do projeto Ripes Acordos de Cooperação com instituições sediadas 
no Brasil

Realizadas missões internacionais em Guiné-Bissau, 
Angola e Moçambique para redefinir áreas de 
interesse comum em pesquisa, ensino e extensão

Missão institucional para estabelecimento de 
contatos com instituições dos países parceiros 
para solicitar apoio para manutenção dos 
estudantes internacionais na Unilab

Impacto	da	presença	da	Unilab	nos	países	parceiros

Definidas	 2	 ações	 possíveis	 para	 a	 implementação	 do	 Projeto	 ripes	 em	 contexto	
pandêmico;	
Aprovação	do	plano	de	trabalho	pelos	pontos	focais
Aproximação	da	coordenação	do	projeto	Ripes	ao	SECPLP

Celebração	 de	 12	 instrumentos	 de	 cooperação	 (Termos,	 Acordos,	 Protocolos	 e	
demais instrumentos)

Entrega	 de	 relatórios	 sobre	 a	 situação	 de	 formados,	 formandos	 e	 egressos	 de	
Moçambique,	Angola	e	Guiné-Bissau.	Definidos	canais	de	comunicação	diplomática	
e	o	fluxo	de	comunicação	com	os	países	parceiros;	Restabelecimento	de	 laços	de	
cooperação	solidaria	com	instituições	de	Estado	dos	países	parceiros	responsáveis	
pelo ensino superior, pesquisa e extensão.

Assinado	um	acordo	de	cooperação	com	o	instituto	de	Bolsas	de	Moçambique	para	
o	fomento	de	150	bolsas	de	estudo	para	estudantes	oriundos	desse	país.	Em	fase	de	
definição	do	quantitativo	de	bolsas	de	estudo	oferecidas	e	custeadas	pelo	governo	
de	São	Tomé	e	Príncipe.	



56

Acordos de Cooperação com instituições sediadas 
no exterior

Andamento dos processos para autorização de 
apoio junto ao GAT MEC/MCTI

Elaboração do edital do Programa de Acolhimento 
e Integração de Estudantes Estrangeiros (PAIE) 

Contatos e trâmites para prorrogação contratual 
dos instrumentos de cooperação

Apoio, orientação e acompanhamento da 
documentação de renovação de vistos / 
passaportes dos estudantes estrangeiros

Convênios de Concessão de Estágios

Abertura de Edital de Chamamento Público para 
Credenciamento de Agentes de Integração 
Empresa-Escola

Lançamento de Edital de Chamamento Público para 
Credenciamento de Organizações da Sociedade 
Civil - OSC

Celebração	de	12	instrumentos	de	cooperação	com	instituições	sediadas	no	exterior	(inclusive	
convênio de estágio internacional).

Autorização	de	Apoio	de	2	Fundações	junto	ao	GAT	MEC/MCTI.

para	as	entradas	de	2021.1	e	de	2021.2	(Edital	Nº	01/2021/PROPAE	e	PROINTER)

Prorrogação	de	4	instrumentos	de	cooperação.
Criação	 de	 mecanismo	 de	 acompanhamento	 e/ou	 atualização	 dos	 dados	 dos	 estudantes	
estrangeiros	e	disponibilização	dos	dados	na	plataforma	“Unilab	em	números”,	impactando	na	
regularização	da	situação	migratória	dos	estudantes	internacionais.

Celebração	de	28	Convênios	de	Concessão	de	Estágios.

Credenciamento	de	4	Agentes	de	Integração.

Credenciamento	de	5	Organizações	da	Sociedade	Civil	–	OSC

Criação do Programa de Mobilidade Internacional 
(PMI) da Unilab
O Programa de Mobilidade Internacional (PMI) será voltado para promover a mobilidade 
acadêmica	 e	 administrativa	 contemplando	 estudantes,	 docentes	 e	 servidores	 técnico-
administrativos	da	Unilab	em	parceria	com	instituições	internacionais.
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Atenção à Saúde, Segurança e Qualidade de Vida 
A	Divisão	de	Atenção	à	Saúde	e	Segurança	do	Servidor	
(DAS)	desenvolve	ações	relacionadas	com	promoção,	
bem-estar,	 satisfação	 e	 a	 motivação	 das	 pessoas,	
colaborando inclusive para a melhoria da qualidade de 
vida	dos	servidores	fora	do	ambiente	organizacional.	
Melhorar a qualidade de vida e o ambiente 
organizacional dos servidores e colaboradores, a 
partir	da	atuação	preventiva	na	promoção	da	saúde	e	
da	segurança,	evitando	ocorrências	de	acidentes	em	
serviços	e	doenças	ocupacionais.

Elaboração	DIASE,	2022

Elaboração	DIASE,	2022

204

0 50
100

150
200

Estudantes

Servidores

Atendimentos Médicos Clínicos: 

74 130

*Até	março	de	2021	o	acolhimento	em	saúde	era	realizado	preferencialmente	via	canal	
de	WhatsApp	e	e-mail,	prioritariamente	pela	equipe	de	enfermagem.	Atualmente	e	

desenvolvida	por	médico	e	enfermeira	que	revezam	os	acolhimentos.	

**São	quantitativos	aproximados	extraídos	dos	e-mails.

ACOLHIMENTO EM SAÚDE*

MÊS

AGENDA VIRTUAL PARA 
ÁUDIO OU VÍDEO:
acolhimento online e 

atendimentos registrados 
como ausência estudantil após 
confirmação de agendamento

OUTROS REGISTROS DE 
ATENDIMENTO:

visitas ou contatos institucionais 
sobre caso, contatos com 

rede de apoio psicossocial, 
acolhimento multidisciplinar, 
estudo de caso com equipe 

multidisciplinar, etc.

INTERAÇÕES POR E-MAIL 
COM ESTUDANTES: E-mails 

recebidos e/ou enviados 
gerais**07

MÉDICO ENFERMEIRA WHATSAPP E-MAIL ENFERMAGEM MEDICINA

Jul/Dez 2021 339 102 80 128 859 247

ACOLHIMENTO EM SAÚDE REALIZADOS PELA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM

MÊS

AGENDA VIRTUAL PARA 
ÁUDIO OU VÍDEO:

acolhimento online realizado e 
registros de ausência estudantil 

após acordo de agendamento entre 
profissional e estudante

OUTROS REGISTROS DE 
ATENDIMENTO:

visitas ou contatos institucionais 
sobre caso, contatos com 

rede de apoio psicossocial, 
acolhimento multidisciplinar, 
estudo de caso com equipe 

multidisciplinar, etc.

INTERAÇÕES 
POR E-MAIL COM 

ESTUDANTES: 
E-mails recebidos e/ou 

enviados

Jul/Dez 2021 799 31 3523 

QUANTITATIVOS DOS ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS (ACOLHIMENTOS INDIVIDUAIS)
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Elaboração	DIASE,	2022

ATENDIMENTO DO PROJETO ACADEMIA EM CASA

MÊS

AGENDA VIRTUAL PARA 
ÁUDIO OU VÍDEO:

acolhimento online realizado e 
registros de ausência estudantil 

após acordo de agendamento entre 
profissional e estudante

OUTROS REGISTROS DE 
ATENDIMENTO:

visitas ou contatos institucionais 
sobre caso, contatos com 

rede de apoio psicossocial, 
acolhimento multidisciplinar, 
estudo de caso com equipe 

multidisciplinar, etc.

INTERAÇÕES 
POR E-MAIL COM 

ESTUDANTES: 
E-mails recebidos e/ou 

enviados

WHATSAPP, ZOOM e GOOGLE 
MEET  

TOTAL 460 535 485

ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL*

MÊS

AGENDA VIRTUAL PARA ÁUDIO OU VÍDEO:
acolhimento online e atendimentos registrados 
como ausência estudantil após confirmação de 

agendamento

INTERAÇÕES POR E-MAIL 
COM ESTUDANTES: 

E-mails recebidos e/ou enviados 
gerais

TOTAL 339 127

QUANTITATIVO DOS ATENDIMENTOS DO PROJETO ACADEMIA EM CASA

ACOLHIMENTOS E ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL - MEDICINA
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Apresentação de dados quantitativos - 2021 

NOME FORMATO EVENTO PARTICIPANTES

Abril Verde – I Fórum de Saúde e 
Segurança no Trabalho da Unilab 4 encontros 

Ergonomia para um trabalho mais saudável em casa 32

Saúde mental em tempos de trabalho remoto 32

Burnout – esgotamento do trabalhador e autocuidado 33

Saúde e segurança nos serviços essenciais 33

Campanha Maio Amarelo – Respeito e 
Responsabilidade: pratique no trânsito 1 encontro - 21

Treinamento EPI - Uso de Máscaras para 
Solventes Orgânicos e Gases Ácidos 3 turmas

Turma 1 12

Turma 2 11

Turma 3 2

Treinamento EPI – Covid19 1 encontro - 34

III Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho da Unilab 4 Palestras

Palestra de Abertura: Atualização dos aspectos de biossegurança no 
contexto da pandemia 22

Palestra: Ergonomia e práticas voltadas à prevenção de 
adoecimentos relacionados ao trabalho 16

Palestra: Transição ao retorno gradual presencial: considerações, 
impactos e estratégias de manutenção da saúde mental 17

Palestra: “Masculinidades que adoecem e câncer de próstata que 
mata!” Vamos falar disso? 26

Ações, projetos e eventos de promoção à saúde e à segurança do trabalho
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Licença para tratamento da própria da saúde

Segurança do trabalho 
(quantidade de processos)

Perícias oficiais em saúde
CATEGORIA 2020 2021

TAEs 98 77*

Docentes 15 52

Total 113 129

CATEGORIA 2020 2021

Solicitadas 93 108**

Realizadas 92 106

Juntas médicas realizadas 39* 27

Perícia	admissional	 25 07

PARECERES TÉCNICOS 2

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS* 2

ANÁLISE DE ACIDENTES DE TRABALHO 0

*	Existem	2	processos	pendentes	de	avaliação	de	servidora	que	está	em	outro	afastamento.	

*Foram	somadas	também	as	juntas	médicas	dos	candidatos	PCDs.	
**Existem	2	processos	pendentes	de	avaliação	de	servidora	que	está	em	outro	afastamento.	

*	Avaliações	ambientais	suspensas	devido	o	estado	de	pandemia.	
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Bibliotecas
Aquisição	 de	 livros	 físicos	 para	 compor	 o	 acervo	 dos	 primeiros	
semestres	 dos	 cursos	 de	 Engenharia	 de	 Computação,	 Farmácia	
e	 Letras/Língua	 Inglesa	 (Ceará);	 e	 dos	 cursos	 de	 Ciências	 Sociais,	
História,	 Pedagogia	 e	 Relações	 Internacionais	 (Campus	 Malês)	 –	
esses	últimos	desassistidos	de	material	bibliográfico.

Estimativa da aquisição:	R$	200.000,00	(duzentos	mil	reais)
Valor empenhado:	R$	159.056,32

Este	 recurso,	 entretanto,	 não	 foi	 suficiente	 para	 contemplar	 a	
aquisição	de	livros	e	periódicos	eletrônicos. Termo	aditivo	com	duração	de	12	(doze)	meses,	no	valor	mensal	de	R$ 701,15 (setecentos e um 

reais e quinze centavos)	perfazendo	o	valor	total	de	R$ 8.413,88.	O	termo	aditivo	tem	vigência	
até	06/10/2022.

Aquisição de livros Assinatura do 1º Termo Aditivo do contrato trata da 
utilização do software de automação de biblioteca (SAB)
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Resultados das principais áreas 
de atuação ou ações da UPC
Gestão Orçamentária e Financeira
Crédito Orçamentário
A	 Lei	 nº	 14.144	-	 Lei	 Orçamentária	 Anual	 de	 2021	-	 estimou	 a	 receita	 e	 fixou	 as	
despesas	dos	órgãos	e	poderes	da	União	para	o	exercício	financeiro	de	2021.	Em	seu	
volume	V,	foi	fixado	em	lei	que	a	UNILAB	receberia,	como	crédito	inicial,	o	montante	
de	R$	145,11	milhões.	
Ao	 longo	 do	 exercício,	 entretanto,	 houve	 aporte	 orçamentário	 para	 a	 unidade	
proveniente	 de	 créditos	 suplementares.	 A	 UNILAB	 dispôs,	 dessa	 forma,	 de	 R$	
151,494	milhões	para	executar	suas	atividades	durante	o	ano	de	2021.

Além	do	crédito	próprio,	a	UNILAB	recebeu	recursos	provenientes	da	celebração	de	
Termos	de	Execução	Descentralizada	(TED)	com	outros	órgãos	da	União.	O	TED	é	o	
instrumento	por	meio	do	qual	a	descentralização	de	créditos	entre	órgãos	e	entidades	
integrantes	dos	Orçamento	Fiscal	e	da	Seguridade	Social	da	União	é	ajustada,	com	
vistas	à	execução	de	programas,	projetos	e	de	atividades.	

+ =
R$ 145,11 mi

Despesas fixadas 
na LOA/2021 

Créditos 
Adicionais

Crédito Total

R$ 6,38 mi R$ 151,49 mi
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Durante	o	ano	de	2021	foram	recebidos	R$ 9,018 milhões	a	partir	desse	instrumento,	
um aumento de 182,95% em relação ao recebido em 2020. O quadro a seguir 

Do	crédito	orçamentário	recebido	em	2021,	oriundo	tanto	de	recursos	
próprios	quanto	de	TEDs,	foram	empenhados	R$ 157,673 milhões. Esse 
montante	 corresponde	 a	 uma	 execução	 orçamentária	 de	 98,24%. O 
quadro	ao	lado	divide	os	créditos	orçamentários	empenhados	em	2021	
por	grupo	de	despesa:

Um	dos	principais	motivos	pelos	quais	a	UNILAB	não	atingiu	100%	de	
execução	orçamentária	 foi	decorrente	da	 frustração	de	receitas.	Parte	
do	orçamento	da	universidade	é	fruto	de	arrecadação	própria	e	só	pode	
ser	 executado	mediante	 prévia	 realização	 da	 receita.	 Ou	 seja,	 caso	 o	
recurso	não	seja	efetivamente	arrecadado,	ele	não	pode	ser	empenhado,	
mesmo que o crédito conste na LOA.

TED - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS (R$)

UNIDADE REPASSADORA 2021 2020 2019

Secretaria	de	Agricultura	Familiar	e	Cooperativismo 171.000,00 206.477,70 -

Secretaria	de	Educação	Superior 1.000.000,00 2.594.048,28 6.301.379,00

Fundação	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior 367.720,30 386.765,74 216.251,01

Fundo	Nacional	de	Desenvolvimento	da	Educação 7.000.000,00 - -

Secretaria	Nacional	de	Políticas	de	Promoção	da	Igualdade	Racial 480.000,00 - -

Secretaria	de	Pesquisa	e	Formação	Científica - - 344.495,05

Total 9.018.720,30 3.187.291,72 6.855.333,72

apresenta	 a	 evolução	 dos	 montantes	 recebidos	 e	 o	 órgão	 de	 origem	 do	 crédito	
orçamentário:
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Execução Orçamentária

Fonte:	Tesouro	Gerencial	(2022)

EMPENHOS POR GRUPO DE DESPESA

GRUPO 1
PESSOAL E 

ENCARGOS SOCIAIS
 71%

GRUPO 3 - OUTRAS 
DESPESAS 

CORRENTES
 27%

GRUPO 4
INVESTIMENTOS

 2%
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A	arrecadação	própria	é	realizada	principalmente	através	de	cobrança	de	taxas	de	
concursos,	aluguéis	de	espaços	internos	e	serviços	de	alimentação	nos	Restaurantes	
Universitários	(RU).	A	arrecadação	de	receita	foi	grandemente	impactada	em	2021	
pela	 pandemia	 de	 COVID-19,	 em	 razão	 de	 não	 haver	 fornecimento	 de	 refeições	
prontas	 nos	 RUs.	 Como	 trata-se	 da	 principal	 fonte	 de	 arrecadação,	 os	 créditos	
orçamentários	 oriundos	 da	 Fonte	 Recursos	 Próprios	 não	 puderam	 ser	 totalmente	
empenhados.
O quadro abaixo apresenta as receitas arrecadadas por natureza nos anos de 2019, 
2020	e	2021:

Além	da	frustração	de	receitas,	licitações	com	valores	abaixo	do	planejado	e	créditos	
repassados	próximos	ao	final	do	exercício,	 sem	tempo	hábil	para	contratações	de	
serviços	ou	aquisição	de	produtos,	contribuíram	para	que	a	execução	orçamentária	
não	chegasse	aos	100%.

DISCENTES MATRICULADOS

NATUREZA DA RECEITAAÍS (GRUPOS)
VALOR (R$)

2021 2020 2019

ALUGUÉIS	E	ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL 9.375,85 29.005,69 91.652,48

ALUGUÉIS	E	ARRENDAMENTOS-MULTAS	E	JUROS 0,00 0,00 10,37

SERV.ADMINISTRAT.	E	COMERCIAIS	GERAIS-PRINC. 0,00 147.229,54 730.328,16

SERV.ADMINISTRAT.	E	COMERCIAIS	GERAIS-MUL.JUR. 0,00 0,00 7,00

INSCR.EM	CONCURSOS	E	PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL 21.558,00 48.785,00 67.383,00

MULTAS	E	JUROS	PREVISTOS	EM	CONTRATOS-PRINC. 10.647,29 826,38 0,00

INDENIZ.P/DANOS	CAUSADOS	AO	PATR.	PUB.	-	PRINC. 0,00 0,00 188,00

OUTRAS	INDENIZACOES-PRINCIPAL 0,00 1.200,00 1.253,64

OUTRAS	RESTITUICOES-PRINCIPAL 0,00 0,00 71,77

OUTROS	RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL 0,00 11.862,40 0,00

OUTRAS	RECEITAS-PRIMARIAS-MULTAS	E	JUROS 0,00 30,00 0,00

Total 41.581,14 238.939,01 890.894,42 Fo
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Execução Orçamentária por Grupo e Elemento 
de Despesa
Todo	crédito	orçamentário	é	separado	por	Grupo	e	Elemento	
de	Despesa.	Essa	categorização	permite	que	os	legisladores	e	a	
sociedade	possam	identificar	os	grandes	grupos	de	despesa	da	
Administração	Pública.	De	forma	resumida,	temos	que:

Pessoal e Encargos Sociais: compreende os dispêndios com 
pessoal,	encargos	sociais,	benefícios,	indenizações,	bem	como	
os	valores	gastos	com	auxílios	(alimentação,	transporte,	creche,	
entre	outros);

Outras Despesas Correntes:	compreende	valores	referente	à	
prestação	de	serviços	e	à	manutenção	da	Universidade;

Investimentos:	compreende	despesas	com	obras	e	aquisição	
de materiais e equipamentos.

Elemento de Despesa:	Tem	por	finalidade	identificar	os	objetos	
de	 gasto,	 tais	 como	 vencimentos	 e	 vantagens	 fixas,	 juros,	
diárias,	material	de	consumo,	serviços	de	terceiros	prestados	
sob	qualquer	 forma,	 subvenções	 sociais,	obras	e	 instalações,	
equipamentos	e	material	permanente,	auxílios,	amortização	e	
outros	que	a	administração	pública	utiliza	para	a	consecução	
de	seus	fins.	

O	 quadro	 abaixo	 apresenta	 os	 créditos	 orçamentários	 empenhados	 durante	 o	 período	 2019-2021	 por	
Elemento	de	Despesa,	dentro	da	categoria	Pessoal	e	Encargos	Sociais:

GRUPO DE DESPESA 1: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ELEMENTO DE DESPESA
DESPESAS EMPENHADAS

2021 2020 2019

APOSENTADORIAS,	RESERVA	
REMUNERADA	E	REFORMAS

880.525,10 848.615,85 822.128,19

PENSÕES 137.171,07 82.042,74 50.513,97

CONTRATAÇÃO	POR	TEMPO	
DETERMINADO	-	PES.CIVIL

627.777,87 664.679,01 1.384.112,00

CONTRIBUIÇÃO	A	ENTIDADE	FECHADA	
PREVIDÊNCIA

1.320.395,18 1.209.181,20 1.036.638,77

VENCIMENTOS	E	VANTAGENS	FIXAS	-	
PESSOAL	CIVIL

92.126.361,02 86.292.312,78 81.090.621,61

OBRIGAÇÕES	PATRONAIS 15.391.812,41 14.007.939,32 12.481.827,06

OUTRAS	DESPESAS	VARIÁVEIS	-	PESSOAL	
CIVIL

295.661,21 269.961,24 260.141,98

SENTENÇAS	JUDICIAIS 101.841,80 268.336,12 56.168,31

DESPESAS	DE	EXERCÍCIOS	ANTERIORES 366.254,76 91.782,93 240.730,43

Total 111.247.800,43 103.734.851,19 97.422.882,32
Fonte:	Tesouro	Gerencial	(2022)
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Dentro	do	Grupo	de	Despesa	1	os	Elementos	com	maior	peso	são,	respectivamente,	
Vencimentos	 e	 Vantagens	 Fixas	 (82,81%),	 Obrigações	 Patronais	 (13,84%),	
Contribuição	à	Entidade	Fechada	de	Previdência	(1,19%),	Aposentadorias,	Reserva	

Despesas de Exercícios Anteriores

Sentenças Judiciais

Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil

Obrigações Patronais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Contribuição a Entidade Fechada Previdência

Contratação por Tempo Determinado - Pessoa Civil

Pensões

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

366.254,76

101.841,81

295.661,21

880.525,10

627.777,87

137.171,07

15.391.812,41

1.320.395,18

92.126.361,02

Créditos Empenhados por Elemento de Despesa - Grupo 1

Fonte:	Tesouro	Gerencial	(2022)

Remunerada	e	Reformas	(0,79%)	e	Contratação	por	Tempo	Determinado	(0,56%).	
O	gráfico	abaixo	 identifica	o	peso	de	cada	Elemento	dentro	do	Grupo	Pessoal	e	
Encargos	Sociais	em	2021:
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Houve	grande	variação	no	empenho	dos	itens	pertencentes	ao	Grupo	3	–	Outras	
Despesas	Correntes,	durante	o	período	de	2019	a	2021.	O	quadro	abaixo	detalha	o	
Grupo	citado	por	Elemento	de	Despesa:

GRUPO DE DESPESA 3: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

ELEMENTO DE DESPESA
DESPESAS EMPENHADAS

2021 2020 2019

CONTRATACAO	POR	TEMPO	DETERMINADO	-	PES.CIVIL 57.383,38	 29.888,01 92.789,25	

OUTROS	BENEF.ASSIST.	DO	SERVIDOR	E	DO	MILITAR 593.935,35 588.071,10	 575.869,71

DIARIAS	-	PESSOAL	CIVIL 324.487,44	 14.241,60	 109.364,34

AUXILIO	FINANCEIRO	A	ESTUDANTES 16.119.345,00	 16.051.809,86	 13.988.432,77	

AUXILIO	FINANCEIRO	A	PESQUISADORES 465.153,97	 34.995,19	 14.613,05	

MATERIAL	DE	CONSUMO 24.736,72	 1.074.426,86	 227.738,24

PASSAGENS	E	DESPESAS	COM	LOCOMOCAO 294.055,37	 69.376,65	 163.020,43

SERVICOS	DE	CONSULTORIA 0,00 12.540,00	 0,00

OUTROS	SERVICOS	DE	TERCEIROS	-	P.FISICA 505.034,83	 150.940,80	 70.426,24

LOCACAO	DE	MAO-DE-OBRA 8.599.827,29	 11.045.896,91	 14.692.904,47	

OUTROS	SERVICOS	DE	TERCEIROS	PJ	-	OP.INT.ORC. 10.250.461,92	 3.872.724,63	 9.112.438,10

SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	DA	INFORMACAO	E	COMUNICACAO	–	PJ 184.553,87	 143.287,66	 182.802,31

CONTRIBUICOES 20.325,77	 22.775,32	 14.775,40	

AUXILIO-ALIMENTACAO 3.912.866,19	 3.787.385,25	 3.738.491,53	

OBRIGACOES	TRIBUTARIAS	E	CONTRIBUTIVAS 29.941,19	 23.386,37	 29.537,54	

AUXILIO-TRANSPORTE 31.996,28	 412.434,35	 1.577.265,72

SENTENCAS	JUDICIAIS 0,00 907.345,81	 0,00

DESPESAS	DE	EXERCICIOS	ANTERIORES 19.159,36	 5.440,15	 120.111,35

INDENIZACOES	E	RESTITUICOES 1.164.827,19	 1.154.831,75	 1.090.942,43

Total 42.598.091,12 39.401.798,27 45.801.522,88
Fonte:	Tesouro	Gerencial	(2022)
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Diárias	(+	2.178,45%),	Auxílio	Financeiro	a	Pesquisadores	(+1.229,19%)	e	Passagens	
e	Despesas	com	Locomoção	(+323,85%)	foram	os	Elementos	de	Despesa	com	maior	
variação	positiva	entre	2020	e	2021,	 fruto	da	realização	do	Processo	Seletivo	de	
Estudantes	Estrangeiros	–	PSEE	2021/2022	e	da	contratação	de	pesquisadores	da	
Unilab	para	Elaboração	de	projeto	pedagógico	e	produção	do	conteúdo	formativo	
EAD	destinado	a	professores	de	ensino	fundamental	 I	da	rede	pública	de	ensino	
(TED	MMFDH	nº	05/2021).	Já	entre	os	Elementos	com	maior	redução	destacam-se	
Serviços	de	Consultoria	(-100,00%),	Sentenças	Judiciais	(-100,00%)	e	Material	de	
Consumo	 (-97,70%).	 A	 adoção	 do	 trabalho	 remoto	 diminuiu	 consideravelmente	
algumas	despesas,	ocasionando	economias	na	aquisição	de	material	de	escritório,	
serviços	de	consultoria,	auxílio-transporte	e	locação	de	mão	de	obra,	por	exemplo.	

Considerando	 o	 montante	 total,	 percebe-se	 que	 houve	 uma	 redução	 de	
aproximadamente	 13,97%	 de	 2019	 a	 2020.	 Já	 entre	 2020	 e	 2021	 houve	 uma	
pequena	 recomposição	 do	 orçamento,	 resultando	 em	 um	 aumento	 de	 8,11%	

nas despesas de custeio da universidade. A questão pandêmica explica boa parte 
desse	movimento.	Em	2020	houve	suspensão	das	aulas	e	atividades	presenciais,	
ocasionando	fechamento	dos	Restaurantes	Universitários	e	redução	na	demanda	
por	serviços	como	vigilância,	apoio	administrativo,	energia	elétrica	e	fornecimento	
de	água	e	esgoto.	Com	a	retomada	gradual	das	atividades	em	2021,	alguns	serviços	
voltaram	 a	 ser	 ofertados,	 aumentando	 a	 necessidade	 de	 novas	 despesas	 como	
a	 contratação	de	estagiários.	Além	disso,	o	 reforço	na	assistência	estudantil	 aos	
estudantes	em	situação	de	vulnerabilidade	e	a	retomada	do	PSEE	foram	fonte	de	
aumento de despesas correntes em 2021.

Ao isolar os três elementos de despesa com maior peso dentro desse grupo, 
percebe-se	 uma	 mudança	 no	 padrão	 de	 alocação	 orçamentária	 no	 período.	 O	
gráfico	 abaixo	 apresenta	 a	 evolução	 dos	 três	 elementos,	 podendo-se	 observar	
que	Auxílio	Financeiro	a	Estudantes	ultrapassou	Locação	de	Mão-de-Obra	como	
elemento	de	despesa	mais	relevante:
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Fonte:	Tesouro	Gerencial	(2022)

GASTOS POR ELEMENTO DE DESPESA - GRUPO 3
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O	 gráfico	 abaixo	 identifica	 o	 peso	 de	 cada	 Elemento	 dentro	 do	 Grupo	 Outras	
Despesas	Correntes	em	2021:
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Por	fim,	o	Grupo	de	Despesas	4	–	Investimentos,	apresentou	pouca	variação	entre	
2019	e	2021.	A	pequena	quantidade	de	Elementos	de	Despesa	é	reflexo	da	redução	
nos	créditos	orçamentários	para	contratação/aquisição	de	obras	e	equipamentos.	
Nesse	período,	os	recursos	para	investimentos	diminuíram	49,31%. 
O	 quadro	 abaixo	 apresenta	 os	 créditos	 orçamentários	 empenhados	 durante	 o	
período	2019-2021	por	Elemento	de	Despesa,	dentro	da	categoria	Investimentos:

Em	relação	aos	investimentos,	o	ano	de	2020	foi	marcado	
pela	renovação	de	mobiliários	e	aparelhos	de	Tecnologia	
da	Informação	da	universidade,	traduzindo-se	em	mais	de	
R$	4	milhões	utilizados	para	a	compra	de	equipamentos	
e material permanente. Já para 2021, com recursos 
escassos	 para	 esse	 Grupo	 de	 Despesa,	 privilegiou-se	 a	
execução	de	obras	e	 instalações	de	 infraestrutura	física,	
onde	destaca-se	a	contratação	de	empresa	para	execução	
da	urbanização	do	campus	dos	Palmares.
O	 gráfico	 ao	 lado	 identifica	 o	 peso	 de	 cada	 Elemento	
dentro	do	Grupo	Pessoal	e	Encargos	Sociais	em	2021:

GRUPO DE DESPESA 4: INVESTIMENTOS

ELEMENTO DE DESPESA
DESPESAS EMPENHADAS

2021 2020 2019

OUTROS	SERVICOS	DE	TERCEIROS	PJ	-	OP.INT.ORC. 0,00 0,00 199.988,80 

SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	DA	INFORMACAO	E	COMUNICACAO	–	PJ 96.926,00	  0,00 0,00

OBRAS	E	INSTALACOES 3.380.793,10	 5.365.202,72	 6.716.568,27	

EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL	PERMANENTE 350.018,35 4.069.991,46	 634.077,17

Total 3.827.737,45 9.435.194,18 7.550.634,24

Fonte:	Tesouro	Gerencial	(2022)

Créditos Empenhados por Elemento de Despesa - Grupo 1
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Execução Orçamentária por Ação de Governo
A	 categorização	 do	 orçamento	 por	 Grupos	 e	 Elementos	 de	 Despesas	 atende	 ao	
postulado	da	transparência	ativa	da	Administração	Pública.	A	partir	do	agrupamento	
das	 despesas	 pode-se	 verificar	 e	 controlar	 quais	 os	 principais	 destinos	 do	 crédito	
orçamentário.	
A	 legislação	orçamentária	no	Brasil,	 entretanto,	buscou	 incorporar	 ferramentas	de	
planejamento	 ao	 processo	 orçamentário.	 Dessa	 forma,	 o	 Orçamento-Programa	
apresenta,	 além	 do	 detalhamento	 e	 destino	 dos	 recursos	 públicos	 as	 ações,	

AÇÕES DE GOVERNO SOB RESPONSABILIDADE DA UNILAB NO ANO DE 2021

AÇÃO GOVERNO CRÉDITO INI-
CIAL CRÉDITO FINAL VALOR EMPE-

NHADO
% EXEC. ORÇA-

MENTÁRIA

ATIVOS	CIVIS	DA	UNIAO 90.155.132,00 95.446.428,00	 94.966.254,10	 99,50

CONTRIBUICAO	DA	UNIAO,	DE	SUAS	AUTARQUIAS	E	FUNDACOES	PARA	O 14.866.425,00	 15.582.434,00	 15.263.850,16	 97,96

BENEFICIOS	OBRIGATORIOS	AOS	SERVIDORES	CIVIS,	EMPREGADOS,	MI 6.016.768,00	 6.139.229,00	 4.601.677,20	 74,96

ASSISTENCIA	MEDICA	E	ODONTOLOGICA	AOS	SERVIDORES	CIVIS,	EMPR 1.076.198,00	 1.130.787,00	 1.110.855,61	 98,24

APOSENTADORIAS	E	PENSOES	CIVIS	DA	UNIAO 949.494,00	 1.148.378,00	 1.017.696,17	 88,24

BENEFICIO	ESPECIAL	E	DEMAIS	COMPLEMENTACOES	DE	APOSENTADORIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

TOTAL	AÇÕES	OBRIGATÓRIAS 113.065.017,00 119.448.256,00 116.960.333,24 97,92

ASSISTENCIA	AO	ESTUDANTE	DE	ENSINO	SUPERIOR 14.073.685,00	 14.764.185,00	 14.764.185,00	 100,00

FUNCIONAMENTO	DE	INSTITUICOES	FEDERAIS	DE	ENSINO	SUPERIOR 14.513.641,00	 11.949.411,00	 11.641.762,34	 97,43

REESTRUTURACAO	E	MODERNIZACAO	DAS	INSTITUICOES	FEDERAIS	DE	E 2.024.015,00	 3.827.745,00	 3.827.737,45	 100,00

FOMENTO	AS	ACOES	DE	GRADUACAO,	POS-GRADUACAO,	ENSINO,	PESQUI 1.340.151,00	 1.410.151,00	 1.394.150,00	 98,87

CAPACITACAO	DE	SERVIDORES	PUBLICOS	FEDERAIS	EM	PROCESSO	DE	Q 61.753,00	 61.753,00	 58.745,45	 95,13

CONTRIBUICOES	A	ENTIDADES	NACIONAIS	SEM	EXIGENCIA	DE	PROGRAM 23.588,00 23.588,00 14.655,77	 62,13

CONTRIBUICOES	A	ORGANISMOS	INTERNACIONAIS	SEM	EXIGENCIA	DE	P 9.216,00	 9.216,00	 8.670,00	 94,08

TOTAL	AÇÕES	DISCRICIONÁRIAS 32.046.049,00 32.046.049,00 31.709.906,01 98,95

TOTAL LEI ORÇAMENTÁRIA 145.111.066,00 151.494.305,00 148.670.239,25 98,14

Fonte:	Tesouro	Gerencial	(2022)

atividades	e	projetos	que	 serão	financiados,	 com	os	 respectivos	 créditos	e	metas.	
O	quadro	abaixo	apresenta	as	Ações	de	Governo	sob	responsabilidade	da	Unilab	no	
ano	de	2021,	com	o	respectivo	crédito	inicial,	final,	valor	empenhado	e	percentual	de	
execução	orçamentária:
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O	primeiro	bloco	de	Ações	de	Governo	apresenta	aquelas	cuja	execução	é	obrigatória	
pela	Administração	Pública.	Trata-se	do	pagamento	de	pessoal,	ativo	e	inativo,	e	os	
respectivos	encargos	e	benefícios	assegurados	em	lei.	Essas	Ações	são	essenciais	para	
a	prestação	de	serviços	públicos	gratuitos	e	de	qualidade.	Dos	R$	119,448	milhões	em	
crédito	orçamentário	disponibilizado	para	a	UNILAB	nessas	ações,	foram	empenhados	
R$	116,960	milhões,	atingindo	97,92%	de	execução.

Já	entre	as	Ações	Governo	de	caráter	discricionário	estão	aquelas	cuja	atividade	da	
UNILAB	contribui	para	a	consecução	de	objetivos	e	metas	da	administração	pública	
federal,	mas	que,	por	conta	de	sua	autonomia,	a	universidade	possui	a	prerrogativa	
de	escolher	as	melhores	estratégias	para	alcançar	os	resultados	pretendidos.	Do	total	
de	R$	32,046	milhões	recebidos	em	crédito	orçamentário	foram	executados	98,95%,	
o	que	corresponde	a	um	empenho	global	de	R$	31,709	milhões.

A	 ação	Assistência ao Estudante de Ensino Superior tem	 como	 objetivo	 o	 apoio	
financeiro	a	atividades	que	contribuam	para	a	democratização	do	ensino	 superior	
destinadas	prioritariamente	a	estudantes	de	baixa	renda,	por	meio	do	fornecimento	
de	alimentação,	atendimento	médico	odontológico,	alojamento	e	transporte,	dentre	
outras	iniciativas	típicas	de	assistência	estudantil.	Com	a	situação	de	vulnerabilidade	
alimentar	 enfrentada	 por	 muitos	 alunos	 em	 decorrência	 do	 fechamento	 dos	
Restaurantes	Universitários,	foi	necessário	a	criação	do	Auxílio	Urgência	Coronavírus,	
ensejando	uma	suplementação	de	crédito	orçamentário	no	valor	de	R$	690.500,00.	
O	crédito	disponível	foi	100%	executado	em	2021.

O	 recurso	 destinado	 à	 ação	 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino 
Superior financia	o	desenvolvimento	de	atividades	para	o	funcionamento	dos	cursos	
de	 Educação	 Superior,	 tais	 como	 serviços	 de	 fornecimento	 de	 energia	 elétrica,	
limpeza,	água	encanada,	vigilância;	manutenção	de	infraestrutura	física;	aquisição	de	
material	de	consumo;	e	demais	atividades	necessárias	à	gestão	e	administração	da	
unidade.	Em	virtude	da	realização	das	atividades	de	forma	remota	houve	uma	redução	
nos	 gastos	 administrativos	 da	 UNILAB,	 permitindo	 o	 remanejamento	 do	 crédito	
para	outras	ações	que	necessitavam	de	mais	recursos.	Assim,	foram	realocados	R$	
2.564.230,00	para	o	financiamento	de	despesas	diversas.	A	execução	orçamentária	
alcançou	97,43%,	 tendo	sido	 limitada	pela	 frustração	de	 receitas	o	que	 impediu	o	
empenho total dos recursos.

A	 ação	 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior 
busca	a	ampliação	e	melhoria	da	oferta	de	cursos	e	a	redução	da	evasão	por	meio	

da	 adequação	 e	 da	 modernização	 da	 estrutura	 física	 das	 instituições;	 aquisição	
de	 máquinas,	 equipamentos	 mobiliários;	 e	 da	 modernização	 tecnológica	 de	
laboratórios.	Devido	à	grande	demanda	de	recursos	para	investimento	em	melhoria	
da	 infraestrutura	física	do	campus	dos	Palmares	e	modernização	de	 laboratórios	e	
estrutura	de	TI,	foram	remanejados	R$	1.803.730,00	em	crédito	orçamentário,	sendo	
eles integralmente empenhados.

O	 recurso	 da	 ação	 Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, 
Pesquisa e Extensão	 foi	 destinado	 a	 programas	 e	 projetos	 de	 ensino,	 pesquisa	
e	 extensão,	 na	 graduação	 e	 na	 pós-graduação,	 através	 de	 concessão	 de	 bolsas	 a	
estudantes	e	pesquisadores,	visando	otimizar	o	potencial	acadêmico	e	melhorar	as	
condições	de	ensino-aprendizagem	do	corpo	discente.	Houve	um	acréscimo	de	R$	
70.000,00	no	crédito	disponível	da	ação,	fruto	de	remanejamento	orçamentário	para	
atender	ao	projeto	Festival	das	Culturas.	O	 índice	de	execução	orçamentária	dessa	
ação	foi	de	98,87%	por	conta	da	ocorrência	de	vagas	ociosas	durante	a	vigência	de	
alguns	projetos.

A	ação	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação 
e Requalificação	 tem	 como	 propósito	 o	 custeio	 para	 realização	 de	 eventos	 de	
capacitação;	pagamento	de	passagens	e	diárias	aos	servidores,	quando	em	viagem	
para	 capacitação;	 taxa	 de	 inscrição	 em	 cursos,	 seminários,	 congressos	 e	 outras	
despesas	relacionadas	à	capacitação	de	pessoal.	Do	total	de	créditos	disponibilizados,	
foram	executados	95,13%.	Em	2021	muitos	eventos	foram	cancelados	ou	realizados	
de	forma	online,	dificultando	a	execução	orçamentária	conforme	o	planejado.

Por	 fim,	 as	 ações	 Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de 
Programação Específica e Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência 
de Programação Específica	 destinam-se	 ao	 pagamento	 de	 anuidade	 a	 entidades,	
nacionais	ou	internacionais,	das	quais	a	Unilab	faça	parte.	Houve	uma	reavaliação	dos	
organismos	dos	quais	a	universidade	pretende	participar	e	contribuir	financeiramente,	
ocasionando	 uma	 execução	 orçamentária	 de	 apenas	 94,08%	 e	 62,13	 das	 ações	
respectivamente.	

Considerando	o	 total	das	Ações	Governo	 sob	 responsabilidade	da	Unilab,	 verifica-
se	 uma	 execução	 orçamentária	 de	 98,14%	 do	 crédito	 disponibilizado.	 Esse	 índice	
é	 satisfatório	 quando	 comparados	 com	 a	 média	 nacional	 (97,33%),	 mostrando	 o	
compromisso	da	instituição	em	utilizar	o	máximo	possível	dos	recursos	disponibilizados	
para	atendimento	das	políticas	públicas	de	educação	de	nível	superior.
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Execução Orçamentária TEDs e Emendas 
Parlamentares
Completaram	os	créditos	orçamentários	da	Unilab	os	recursos	direcionados	via	TED	
e	Emendas	Parlamentares.	Do	montante	recebido	de	TED	em	2021,	94,79%	foram	
empenhados.	 O	 Gráfico	 abaixo	 apresenta	 a	 evolução	 do	 crédito	 recebido	 e	 do	
empenho	das	despesas	de	TEDs	ao	longo	dos	últimos	três	anos:

Outra	fonte	de	recursos	para	auxiliar	a	universidade	a	atingir	seus	objetivos	é	através	
de	emendas	parlamentares.	Embora	2021	tenha	sido	marcado	por	uma	diminuição	
no	recebimento	de	crédito	orçamentário	via	emendas	em	relação	a	2020,	houve	um	
esforço	 para	 execução	 integral	 desses	 recursos,	 de	 forma	 que	 100%	 dos	 créditos	
disponibilizados	 foram	 empenhados,	 diferentemente	 do	 percentual	 de	 99,48%	 e	
44,44%	em	2020	e	2019	 respectivamente.	O	Gráfico	abaixo	apresenta	os	 créditos	
recebidos	e	empenhados	via	emenda	nos	últimos	três	anos:	

Ao	longo	de	2021	a	Unilab	recebeu	a	descentralização	de	crédito	para	executar	sete	
TEDs:

Projeto Igualdade Racial nas Escolas	–	R$	480.000,00;
Programa de Profissionalização no Agronegócio da Bananicultura do território do 
Maciço do Baturité	–	R$	171.000,00;
Apoio ao funcionamento da unidade	–	R$	1.000,00;
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PNAE)	–	R$	7.000.000,00;
Programa Ciência é 10!	–	R$	54.750,00;
Cursos no Sistema UAB –	R$	249.154,50;
PROAP –	R$	63.815,80
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Em	2021	foram	três	as	emendas	recebidas	pela	Unilab:

Deputada Gorete Pereira	 –	 Emenda	 de	 R$	 150.000,00	 para	 apoio	 às	 políticas	 de	
assistência	estudantil;
Deputado Eduardo Bismarck	–	Emenda	de	R$	300.000,00	para	execução	de	obras	e	
de	instalações	que	visam	o	atendimento	das	demandas	de	infraestrutura	nos	campi	
da	Unilab	no	Ceará;
Bancada do Estado do Ceará –	Emenda	de	R$	784.015,00	para	execução	das	obras	
de	urbanização	do	campus	dos	Palmares.
O	 gráfico	 a	 seguir	 mostra	 a	 evolução,	 nos	 últimos	 cinco	 anos,	 do	 crédito	 total	
orçamentário	e	do	empenho	executado	dos	recursos	recebidos	pela	Unilab:
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O	 valor	 pago	 em	 2021	 totalizou	 R$	 141,44	 milhões,	 dos	 quais	 a	 maior	 parte	 foi	
direcionada	ao	pagamento	com	pessoal	que	somou	R$	108,62	milhões,	o	que	equivale	
a	76,80%	dos	valores	pagos.	O	valor	gasto	com	custeio	totalizou	R$	32,69	milhões	e	
com	investimento	foi	de	R$	0,12	milhões.

Em	 relação	 as	 despesas	 pagas	 no	 ano	 de	 2021,	 houve	 um	 aumento	 de	 8,22%	 se	
comparado	com	2020,	impulsionado	principalmente,	pelo	aumento	de	21,28%	com	
custeio	em	relação	a	2020.

DESPESAS PAGAS EM 2021

PESSOAL
76,80%

CUSTEIO
23,11%

INVESTIMENTO
0,09%

Pessoal

Custeio

Investimento

Fonte:Tesouro	Gerencial	(extraído	em	16/02/22)
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Gestão de Pessoas
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR FAIXA SALARIAL*

FAIXA SALARIAL TAE DOCENTE

2001-2500 1 0

2.501 - 3.000 5 0

3.001 – 3.500 16 0

3.501 – 4.500 101 14

4.501 – 5.500 61 0

5.501 – 6.500 17 0

6.501 – 7.500 47 4

7.501 – 8.500 34 1

8.500 ACIMA 45 372

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (ATIVOS) POR GÊNERO

Feminino

Masculino

200

160

120

80

40

0

16
0

TAE DOCENTE

16
8

21
2

17
3

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR ETNIA

Docente
  
TAE

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Preta Parda Branca Amarela Indígena Não 
Informado

27 172 99 6 21

78 2912161117

0
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SERVIDORES POR SITUAÇÃO FUNCIONAL

SERVIDORES POR CARREIRA

SITUAÇÃO FUNCIONAL TAE DOCENTE

ATIVO PERMANENTE 326 387

APOSENTADO 0 4

ATIVO EM OUTRO ÓRGÃO 6 0

CONT.PROF. SUBSTITUTO 0 12

EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO DO CARGO 1 0

NOMEADO CARGO EM COMISSÃO 1 0

PENSIONISTA 1 0

CARREIRA QUANTIDADE

TÉCNICO ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO, 
REGIDA PELA LEI 8.112/90, PELA LEI 11.091/05, ALÉM DOS 
DECRETOS 5824/06 E 5825/06;

326

MAGISTÉRIO SUPERIOR, REGIDA PELA LEI 8.112/90, PELA 
12.772/2012, ALTERADA PELA LEI 12.863/2013, ALÉM DAS 
RESOLUÇÕES N. 23 E 24/2013, DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

387

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR FAIXA ETÁRIA
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SERVIDORES POR CARREIRA

SERVIDORES POR CARREIRA

ATUAÇÃO SERVIDOR

ADMINISTRATIVO 309

ACADÊMICO 404
SITUAÇÃO DOS CARGOS GERENCIAIS CONTAGEM DE 

SERVIDORES %

ATIVO PERMANENTE 158 22,60%

EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO CARGO 1 -

NOMEADO CARGO COMISSÃO 1 -

Administrativo

Acadêmico

0          100         200         300        400

404

309
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SERVIDORES POR UNIDADE DE EXERCÍCIO

UNIDADE NÍVEIS 
HIERÁRQUICOS

QUADRO 
EFETIVO

UNILAB 1 9

GABINETE DA REITORIA 3 2

AUDITORIA INTERNA 10 3

PROCURADORIA JURIDICA 11 2

DIRET. DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO 14 1

PRO-REITORIA DE GRADUACAO  16 10

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO 30 43

DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE PE 34 1

PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO 52 10

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO 62 23

INSTITUTO DE ENG. E DESENV. SUSTENTÁVEL 69 43

INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE 72 61

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 75 37

INST. DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 84 20

DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALES 88 44

PRO-REITORIA DE POLIT. AFIRM. ESTUDANTIS 89 28

UNIDADE NÍVEIS 
HIERÁRQUICOS

QUADRO 
EFETIVO

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 91 33

INST. DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA  104 51

PRO-REITORIA DE EXTENSAO, ARTE E CULTURA 108 8

ASSESSORIA DE COMUNICACAO 129 9

COORD. DE PROJ E ACOMP. CURRICULAR 145 1

OUVIDORIA  206 1

CORREGEDORIA 225 1

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS 254 28

INSTITUTO DE EDUCACAO A DISTÂNCIA 256 7

SECRET. DOS ORGAOS DE DELIBERAÇÃO 259 1

INSTITUTO DE HUMANIDADES 264 86

INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURA 265 37

DIRETORIA DO SIST. DE BIBLIOT. 273 10

INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS 320 90

SECRET GOVERN, INTEGRID. 321 2

PRO-REITORIA DE RELA INSTITUC. 328 11

Total: 713

DETALHAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL 
PROCESSOS DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO

ANO ATIVO INATIVO PENSIONISTA

2019 	R$			84.291.691,08	 	R$			753.101,52	 	R$			52.624,35	

2020 	R$			89.720.530,14	 	R$			771.564,48	 	R$			85.198,23	

2021 	R$			95.848.915,92	 	R$			800.187,96	 	R$			89.841,27	

TOTAL DE PROCESSOS TOTAL DE RESTITUIÇÃO DESCONTOS EM 
FOLHA

25 R$	109.167,49 R$	44.576,94
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No	 que	 tange	 à	 admissão	 de	 pessoal	 efetivo,	 também	 sob	 responsabilidade	 da	
Superintendência	 Gestão	 de	 Pessoas,	 foram	 admitidos	 08(oito)	 novos	 servidores	
efetivos	em	2021.	Dentre	os	processos	de	admissão,	em	6	(seis)	processos	constatou-
se	acúmulo	de	cargos	públicos	ou	na	iniciativa	privada	e	em	2	(dois)	processo	não	se	
verificou	quaisquer	vínculos.	Estas	admissões	só	ocorreram	quando	da	regularização	
da	situação	pelos	candidatos.		

A	 Unidade	 utiliza	 o	 Sistema	 Eletrônico	 de	 Prevenção	 de	 Conflito	 de	 Interesses	
(SeCI)	e	possui	o	fluxo	para	verificação	das	consultas	disponível	no	sítio	eletrônico	
da	 instituição,	 aba	 “Normas	 e	 Procedimentos”	 da	 página	 da	 Superintendência	 de	
Gestão	de	Pessoas/Unilab.

INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES EM 2021

SERVIDORES EGRESSOS EM 2021

CONSULTAS SOBRE CONFLITO DE INTERESSE (ANO DE REFERÊNCIA: 2021)

PROCESSOS DE ADMISSÃO DE SERVIDORES EM CARGO DE DIREÇÃO OU 
FUNÇÃO GRATIFICADA (ANO DE REFERÊNCIA: 2021) 

SITUAÇÃO QUANTIDADE

TAE 08

DOCENTE 00

SITUAÇÃO QUANTIDADE

TAE 01

DOCENTE 03

SALDO EM 
01/01/2021 

ENTRADA 
EM 2021

ANÁLISE 
EM 2021 

SALDO EM 
31/12/2021 

00 01 01 00

SALDO EM 
01/01/2021 

ENTRADA 
EM 2021 

ANÁLISE 
EM 2021 

SALDO EM 
31/12/2021 

00 71 71 00

Registro de Pessoal Conflito de Interesses e Nepotismo

http://unilab.edu.br/textos-informativos-sgp/
http://unilab.edu.br/textos-informativos-sgp/
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LICENÇAS SERVIDORES QUE COMPLETARAM O ESTÁGIO PROBATÓRIO

PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL DOCENTE

PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO TAES

PROGRESSÃO POR MÉRITO TAES (INCLUINDO AVALIAÇÕES 
DE DESEMPENHO E ESTÁVEIS)

LICENÇAS CONCEDIDAS QTD DE SERVIDORES      

Gestante 11

Interesse Particular 3

TAES 12

DOCENTES 42

TOTAL 54

DOCENTES 180

TOTAL 180

TAES 42

TOTAL 42

DOCENTES 180

TOTAL 180

Licenças

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

Fonte:	SIGEPE	licenças	vigentes	em	31/12/2021

A	 Unilab	 mantém	 uma	 construção	 de	 uma	 política	 efetiva	 de	 movimentação	 de	
pessoal,	capaz	de	atuar	desde	o	recrutamento,	qualificando	os	concursos	e	processos	
seletivos,	até	a	produção	de	estudos	que	permitam	um	dimensionamento	eficaz	da	
força	de	trabalho,	alocando	as	pessoas	de	acordo	com	a	necessidade	das	unidades	
sem	deixar	de	considerar	formação,	experiência	e	competências.	
Para	 além	 disso,	 integra	 o	 processo	 a	 viabilização	 de	 remoções,	 redistribuições,	
aproveitamentos	de	forma	a	garantir	os	princípios	da	Administração	Pública,	contribuir	
para	o	desenvolvimento	institucional	e	trazer	mais	satisfação	aos	servidores.	Portanto,	
foi	criada	a	Divisão	de	Dimensionamento	e	Movimentação	de	Pessoal,	por	meio	da	
Portaria	Reitoria	nº	184,	de	08	de	 junho	de	2021,	que	se	especializará	na	área	de	
movimentação	de	pessoal	e	construirá	o	fluxo	pretendido,	com	estudos,	organização	
e	estabelecimento	de	mecanismos	de	movimentação	de	pessoal	para	compor	força	
de	trabalho	em	conjunto	com	a	Reitoria,	nos	termos	do	Portaria	SGDP/ME	nº	282,	de	
24	de	julho	de	2020	e	do	art.	93,	§	7º,	da	Lei	nº	8.112/1990.
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CONCESSÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO/ CONCESSÃO DE RT CONCESSÃO DE LICENÇA CAPACITAÇÃO

TAES 56

TOTAL 56

TAES 51

DOCENTES 16

TOTAL 67

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 2021
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 2021   

EVENTO TIPO VALOR* Nº PARTICIPANTES

Implantação e Gestão Estratégica de qualidade de vida nas Organizações Públicas EXTERNO R$	1.190,00 1

Folha de Pagamento Aplicada ao Sistema SIAPE EXTERNO R$	800,00 1

Reforma Previdenciária Ecnº 103/109 EXTERNO R$	800,00 1

Perícias Oficial Administrativa em Saúde no serviço público EXTERNO R$	4.950,00 3

8º Contratos Week EXTERNO R$	6.000,00 3

Curso de Formação de Procuradores e Pesquisadores Institucionais para IES EXTERNO R$	2.025,00 26

Curso Teletrabalho no Setor Público EXTERNO R$	22.410,00 26

Curso de Formativo de Heteroidentificação EXTERNO R$	8.424,35 25

Gestão do Tempo INTERNO R$	500,00 36

Comunicação Não Violenta INTERNO R$	500,00 17

TOTAL R$ 47.599,35 139

*	Em	caso	de	evento	externo,	trata-se	de	pagamento	de	inscrições;	se	interno,	promovido	pela	Unilab,	refere-se	a	pagamento	de	GECC
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Licitações e contratos 
Acesse o plano anual de contratações

Conformidade Legal
Pregão	 Eletrônico:	 Lei	 nº	 10.520/2002,	 Decreto	 nº	 5.450/2005	 e	 Decreto	 nº	
10.024/2019,	Lei	n°	8.666/93;

Contratações	de	baixo	valor	ou	PPD:	artigo	24,	incisos	II	e	IV	da	Lei	nº	8.666/1993;

Inexigibilidade	de	Licitação,	enquadrada	no	artigo	25	caput	da	Lei	nº	8.666/1993;

Contratação	de	fundação	de	apoio:	Lei	8.958/94,	Decreto	7.423/2010;

Estudos	 técnicos	 Preliminares:	 Instrução	 Normativa	 nº	 40,	 de	 22	 de	maio	 de	
2020;

Pesquisa	de	Preços:	Instrução	Normativa	nº	73,	de	05	de	agosto	de	2020;

Plano	anual	de	contratação:	IN	01/2019	e	IN	05/2017;

Estudo	e	aprofundamento	quanto	à	nova	lei	de	licitações:	Lei	nº	14.133/2021;

Além	destes	documentos,	seguimos	ainda	as	resoluções	internas	do	órgão.

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO TRAMITADOS EM 2021

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO TRAMITADOS EM 2021

Pregão Eletrônico 07

Pregão SRP 04

Inexigibilidade (Art. 25) 03

Dispensa de Licitação (Art. 24) 04

Participação em licitação (órgão participante) 02

TOTAL 20

Contratos firmados 29

Aditivos firmados 33

Apostilamentos firmados 51

Processos de sanções abertos pela DCCA 13

Processos de sanções recebidos das unidades demandantes 05

Processos de sanções finalizados 16

Atas de registro de preços firmadas (incluindo participação) 13

Contratos via empenho 03

TOTAL 163

http://unilab.edu.br/plano-anual-de-contratacoes
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Contratações mais relevantes

OBJETO DA CONTRATAÇÃO MODALIDADE DE 
CONTRATAÇÃO VALOR HOMOLOGADO UNIDADE DEMANDANTE

Seguro de estudantes Pregão	SRP R$	7.920,00 COASE/SGP

Serviços gráficos Pregão	SRP R$	144.722,60 SECOM

Aquisição de EPI Pregão	SRP R$	14.213,0600 SGP

Contratação de manutenção veicular Pregão	Tradicional R$	419.803,32 CSO/PROAD

Aquisição de livros Pregão	Tradicional R$	145.076,13 DSIBIUNI

Contratação de empresa para serviços de apoio administrativo Pregão	Tradicional R$	4.301.401,68 CSO/PROAD

Contratação de empresa para serviços de limpeza e conservação Pregão	Tradicional R$	2.997.182,88 CSO/PROAD

Contratação de empresa para serviços de manutenção de extintores Pregão	Tradicional R$	34.717,60 CSO/PROAD

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES

Admite-se	que	tais	contratações	se	justificam	pela	garantia	de	um	ambiente	seguro	
e	 com	manutenção	 e	 limpeza	 necessários	 para	 boas	 condições	 de	 trabalho,	 que	
possibilite	bom	funcionamento	das	atividades	 institucionais,	além	de	oferecer	aos	
discentes,	 docentes,	 técnico	 administrativos	 e	 colaboradores	 desta	 instituição,	
estrutura	 mais	 adequada	 para	 o	 desempenho	 das	 atividades	 administrativas	 e	
finalísticas	desta	Universidade.	
Vale	salientar	que	tais	contratações	coadunam	com	os	objetivos	estratégicos	desta	
Instituição	 na	 medida	 em	 que	 subsidiam	 serviços	 para	 propiciar	 o	 alcance	 dos	

objetivos	acadêmicos,	 científicos	e	profissionais,	 além	de	permitir	a	promoção	da	
excelência	 administrativa	 e	 primar	 pela	 qualidade	 dos	 serviços	 prestados	 nesta	
Universidade.	Nesse	 sentido,	 as	 boas	 práticas	 da	 gestão	 de	 licitações	 e	 contratos	
implicam	 diretamente	 na	 disponibilização	 de	 serviços	 de	 qualidade	 fomentando	
o	 bom	 andamento	 das	 atividades	 na	 Unilab	 em	 prol	 da	 consecução	 da	 missão	
institucional	desta	Universidade.	
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Contratações diretas:	participação	nos	processos	de	contratação,	principais	tipos	e	justificativas	para	realização.	

Contratações diretas:	participação	nos	processos	de	contratação,	principais	tipos	e	justificativas	para	realização.	

TIPOS FINALIDADE OBJETO VALOR DA 
CONTRATAÇÃO

Dispensa Art. 24 - Inciso II Contratação	de	serviços	
diversos	e	e-book

Equipamento audiovisual 
(cotação	eletrônica) R$	1.258,88

Certificação	digital	(token)	 R$	2.600,00

E-book	Mestrado R$	4.150,00

Dispensa Pregão	Tradicional R$	419.803,32 CSO/PROAD

Art. 24 - Inciso XIII Contratação	de	fundação	
de apoio

Fundação	de	Apoio	para	Ensino	
e pesquisa IDR R$	381.000,00

Dispensa Art. 24 - Inciso VIII Contratação	de	serviço	de	
correios Correios	-	SEDEX R$	17.613,30

Inexigibilidade Art. 25, Caput Contratação	de	serviços

Banco	de	Preços R$	8.700

Software	Anti-plágio R$	30.006,23

Correios R$	11.742,30

CONTRATAÇÕES DIRETAS REALIZADAS EM 2021
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Patrimônio
Conformidade legal: principais normas internas e mecanismos de controle e 
prevenção	de	falhas	e	irregularidades.
A	Gestão	Patrimonial	desta	Instituição	de	Ensino	Superior	é	efetuada	principalmente	
em	 observância	 às	 orientações	 dos	 órgãos	 fiscalizadores	 e	 órgãos	 centrais	 da	
Administração	Pública	Federal,	com	destaque	ao	Decreto	n	º	9.373/18	e	Instrução	
Normativa	nº	205/1988-SEDAP.

Principais investimentos de capital	 (infraestrutura	e	equipamentos),	avaliação	do	
custo-benefício	e	impacto	sobre	os	objetivos	estratégicos.
Quanto	 aos	 investimentos	 de	 capital	 (bens	 móveis),	 houve	 recebimento,	
cadastramento e tombamento de R$ 2.866.599,04	 (dois	 milhões	 e	 oitocentos	 e	
sessenta e seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos) de Bens 
Patrimoniais, correspondente a 1.258 bens.

Locações de imóveis e equipamentos
Atualmente,	a	Unilab	tem	locação	de	impressoras,	sendo	gerida	e	de	responsabilidade	
da	Diretoria	de	Tecnologia	da	Informação	-	DTI.

Mudanças e desmobilizações relevantes
Em	 relação	 aos	 bens	 patrimoniais,	 houve	 emissão	 de	 aproximadamente	 360 
Termos de Responsabilidade;	movimentação	de	cerca	de	1.267 bens	no	âmbito	da	
Unilab.	Devido	ao	contexto	da	pandemia,	ocorreram	muitas	emissões	de	termos	de	
acautelamento (73) no total de 106 bens acautelados.

A	Unilab	em	busca	de	solução	para	diminuir	custos	administrativos,	desburocratização,	
reduzir	o	espaço	físico	ocupado	com	estoque,	renovou	o	contrato	com	o	sistema	do	
Almoxarifado	Virtual,	o	qual	foi	desenvolvido	pela	Central	de	Compras	do	Ministério	
da Economia.

Alguns	dos	benefícios	com	a	adesão	do	Almoxarifado	Virtual	são:	

• Diminuição	do	número	de	processos	licitatórios	para	aquisição	de	materiais	de	
consumo;

• Aumento	da	transparência;
• Simplificação	dos	processos	de	logística;	
• Economia	de	escala;
• Racionalização	do	consumo;
• Redução	de	custos	com	controle;	
• Utilização	de	sistema	dedicado;	e	
• Redução	de	espaços	físicos	e	do	número	de	atividades	de	almoxarifado.
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Infraestrutura
Conformidade legal: 
• Pregão	 Eletrônico:	 Lei	 nº	 10.520/2002,	 Decreto	 nº	 5.450/2005	 e	 Decreto	 nº	

10.024/2019;
• Dispensa	de	licitação	por	baixo	valor:	artigo	24,	incisos	I	da	Lei	nº	8.666/1993.
• Adesão	à	ata	de	registro	de	preços:	artigo	15,	da	Lei	nº	8.666/1993,	Decreto	nº	

7.892/2013	e	Decreto	nº	9.488/2018
• Lei	nº	14.133,	de	1º	de	abril	de	2021:	Nova	lei	de	licitações;

Destaca-se	 a	 contratação	 do	 serviço	 de	 consultoria	 especializada	 para	 auxiliar	
no	planejamento	da	 contratação	de	projeto	básico	 e	 executivo	de	estabilização	e	
monitoramento	 da	 encosta	 do	 Serrote	 (Manoel	 Dias),	 trecho	 correspondente	 ao	
terreno	da	UNILAB	/	Campus	das	Auroras,	e	assessoramento	técnico	à	fiscalização	
para	 análise	 e	 avaliação	 visando	 recebimento	 do	 projeto	 básico	 e	 executivo	 de	
estabilização	da	encosta	que	será	contratado.

Dispensa Eletrônica de Licitação 01

Tomada de Preços 01

Adesão à ata de registro de preços 01

TOTAL 03

PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMUNS DE ENGENHARIA EMPENHADOS EM 2021

OBJETO MODALIDADE DE 
CONTRATAÇÃO VALOR CONTRATADO VALOR 

EMPENHADO

Contratação do serviço de consultoria especializada para auxiliar 
no planejamento da contratação de projeto básico e executivo de 

estabilização e monitoramento da encosta do Serrote (Manoel 
Dias), e assessoramento técnico à fiscalização

Dispensa eletrônica de 
Licitação R$	50.000,00 R$	50.000,00

Urbanização da Unidade Acadêmica dos Palmares Tomada	de	Preços 	R$	2.810.553,85 	R$	2.810.553,85

Elaboração de Projetos básico e executivo de Arquitetura e 
Engenharia necessários às construções, reformas, ampliações e 

adequações de diversas unidades 

Adesão	à	ata	de	
registro	de	preços R$	248.700,00 R$	248.700,00

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Contratações mais relevantes
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Tecnologia da informação 
Conforme	 o	 regimento	 do	 Comitê	 Gestor	 de	 Tecnologia	 da	 Informação	 (CGTI),	
trata-se	do	órgão	colegiado	de	natureza	consultiva,	orientadora,	integradora	e	de	
caráter	 permanente	 que	 visa	 a	 institucionalização	 da	 governança	 de	 tecnologia	
da	 informação.	O	 comitê	 é	 composto	 por	 representantes	 dos	 setores	 das	 áreas	
finalísticas,	meio	e	de	TI.	
O	CGTI	avalia	o	desempenho	da	área	de	TI,	a	alocação	apropriada	dos	recursos,	
acompanha	as	 ações	de	mitigação	dos	 riscos,	 coordena	 as	 iniciativas	de	 TI	 para	
garantir	o	retorno	de	investimentos,	adota	melhorias	nos	processos	organizacionais,	
acompanha	os	projetos	considerados	prioritários,	propõe	a	Política	de	Tecnologia	da	
Informação,	estabelece	as	políticas	e	diretrizes	para	o	Plano	Diretor	de	Tecnologia	
da	Informação	(PDTI),	define	as	prioridades	na	formulação	e	execução	de	planos	e	

projetos	relacionados	à	TI,	propõe	o	Plano	de	Investimentos	para	a	área	de	TI,	avalia	
e	propõe	revisões	nos	sistemas	de	informação	da	instituição,	formula,	implementa	
e	monitora	o	processo	de	gestão	de	contratos	de	TI,	cria	comissões	especiais	para	
auxílio	nas	decisões	do	comitê,	bem	como	elabora	o	regimento	interno	do	comitê	
e o submete ao Consuni. 
Além	do	CGTI,	a	Governança	de	TI	foi	apoiada	pelas	ações	internas	da	Divisão	de	
Planejamento	e	Governança	(DPG),	-	unidade	vinculada	à	Divisão	de	Tecnologia	da	
Informação	(DTI)	-	cujo	objetivo	é	promover	o	alinhamento	estratégico	da	área	de	
TI	 com	as	necessidades	 institucionais,	 assegurando	a	 aplicação	de	 instrumentos	
de	 planejamento,	 gerenciamento	 e	 controle,	 a	 fim	 de	 alcançar	 melhorias	 nos	
processos	de	TI.

GOVERNANÇA DE TI

DPG DTI CGTI

DPG

GOVERNANÇA
DE TI

CONTRATAÇÃO
DE SOLUÇÃO

DE TI

POLÍTICAS,
NORMAS 

E PADRÕES

PDTI 
E

PETI

CATÁLOGO
DE SERVIÇOS

GESTÃO
INTERNA

REITORIA

CGTI

DISIR

DSI

DTI

DPG

Fonte:	DTI

GOVERNANÇA DE TI
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DISIR

DPGO	Plano	de	Metas	do	PDTI	2019-2022,	 contempla	as	metas,	 suas	descrições,	os	
indicadores	 e	 prazos	 de	 início	 e	 fim	 para	 as	 necessidades	 inventariadas.	 A	 DTI	
classifica	cada	meta	do	Plano	de	Metas	como	projetos	e	sua	execução	depende	de	
fatores	como	recursos	financeiros	e	humanos	da	DTI,	das	Unidades	demandantes	
e	da	Unilab.	As	metas	alcançadas	estão	separadas	por	divisão	da	DTI.

No	quadro	abaixo	são	apresentadas	as	metas	alcançadas	pela	DISIR	do	PDTI	2019-
2022	no	ano	de	2021.	O	 ID	da	Meta	corresponde	o	 identificador	encontrado	no	
Apêndice	10	–	Plano	de	Metas	do	PDTI	2019-2022.

No	quadro	abaixo	são	apresentadas	as	metas	alcançadas	pela	DPG	do	PDTI	2019-
2022	no	ano	de	2021.	O	 ID	da	Meta	corresponde	o	 identificador	encontrado	no	
Apêndice	10	–	Plano	de	Metas	do	PDTI	2019-2022

ID DA META DESCRIÇÃO DA META

M014 A	DTI	ter	garantia	dos	equipamentos	dos	setores

M117 O	Campus	dos	Malês	posusir	equipamentos	para	Storage

M109 A	Unilab	possuir	Internet	Wi-Fi	nos	laboratórios	de	ensino

M122 O Campus dos Malês possuir internet rápida, de qualidade e sem 
interrupções,	para	atender	às	demandas	gerais

M116 A	FEP	(Fazenda	Experimenta	Piroás)	ter	sua	área	de	cobertura	de	Wi-Fi	
aumentada

M118 O	Campus	dos	Malês	possuir	equipamentos	para	backup

M059 A	Unilab	executar	manutenção	periódica	dos	equipamentos	UPS	
Nobreaks	utilizados	na	infraestrutura	do	Datacenter	da	TI

M112 A	Unilab	possuir	um	novo	serviço	de	arquivo,	autenticação	e	
autorização	e	estrutura	de	domínio

ID DA META DESCRIÇÃO DA META

M009 A	Unilab	manter	e	ampliar	a	infraestrutura	de	Servidores	e	Storages	
para	atender	os	serviços	de	TI

M007 Aquisição	de	Softwares	solicitados	pelo	setor

M200 Serviço	de	fornecimento	de	certificação	digital	A3	para	CPF	com	Token

M020

A	Unilab	possuir	um	software	antiplágio	sem	limitação	de	quantidade	
de	caracteres,	palavras	ou	páginas;	que	aceite	arquivos	em	formato	
DOC,	DOCX,	ODT	e	PDF;	que	produza	relatório	indicando	o	trecho	
plagiado	e	a	respectiva	fonte;	que	pesquise	em	(e	compare	com)	
fontes	online	genéricas	(mecanismos	de	busca)	e	científicas	e	em	
fontes	locais	(pastas	contendo	arquivos)

M058 A	unilab	acompanhar	a	execução	das	metas	e	ações	do	PDTI

M168 A	Unilab	possuir	uma	plataforma	de	pesquisa	de	contratações	
governamentais	e	colheita	de	preços

METAS ALCANÇADAS PDTI 2019-2022

METAS ALCANÇADAS PDTI 2019-2022

Fonte:	Própria	(2022)

Fonte:	Própria	(2022)

Metas alcançadas do PDTI
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DSI
No	Quadro	4.3	são	apresentadas	as	metas	alcançadas	pela	DSI	do	PDTI	2019-2022	
no	ano	de	2021.	O	ID	da	Meta	corresponde	o	identificador	encontrado	no	Apêndice	
10	–	Plano	de	Metas	do	PDTI	2019-2022.

Metas	Alcançadas	do	Plano	de	Gestão	-	2020	A	Diretoria	de	Tecnologia	da	Informação	
(DTI)	instituiu	a	partir	do	mês	de	julho	de	2020,	como	estratégia	de	organização,	o	
Plano de Gestão, com Metas a serem trabalhadas no ano. Para essa primeira versão 
do	Plano	de	Gestão	da	DTI,	as	metas	possuem	identificadores	iniciados	com	MPG	
(Meta	do	Plano	de	Gestão),	 com	descrição	da	meta	e	 responsável	pelo	alcance.	
Nesta	primeira	versão	do	Plano	de	Gestão	–	2020,	a	DTI	apresentou	18	(dezoito)	
metas	e	o	Quadro	5.1	está	demonstrado	as	metas	alcançadas.

ID DA META DESCRIÇÃO DA META

M160 A	Unilab	ter	reformulado	o	site

M092

A unilab possuir um sistema de prontuário eletrônico voltado 
à	assistência	à	saúde	do	ervidor	que	disponibilize	em	meio	
digital	prontuário	médico	com	informações	de	saúde,	clínicas	e	
administrativas	e	possibilite	a	integração	entre	os	módulos	ou	sistemas

ID DA META DESCRIÇÃO DA META RESPONSÁVEL

MPG003 A	DTI	definir	as	competências	dos	cargos	de	TI DISIR/DSI/DPG

MPG013 A	DTI	atualizar	o	seu	catálogo	de	serviços DISIR/DSI/DPG

METAS ALCANÇADAS PDTI 2019-2022

METAS ALCANÇADAS PDTI 2019-2022

Fonte:	Própria	(2022)
Fonte:	Própria	(2022)
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Metas não relacionadas para 2021 e alcançadas 
A	Diretoria	de	Tecnologia	da	Informação	(DTI)	como	órgão	vinculado	a	Reitoria	da	
Unilab,	é	sensível	ao	recebimento	de	demandas	que	são	necessárias	em	virtude	
de	 situações	 diversas	 como	 novas	 legislações,	 mudança	 de	 regras	 do	 negócio,	
mudança	de	estratégias	educacionais,	situação	econômica	e	em	especial	no	ano	
de	2021,	o	estado	de	calamidade	imposta	pela	pandemia.	Nesse	contexto,	a	DTI	
executou	alguns	projetos	não	planejados,	ou	planejados	em	outro	documento	que	
neste	capítulo	será	demonstrado.

Para	 atender	 as	 metas	 do	 PDTI,	 a	 DTI	 teve	 aporte	 financeiro	 na	 ordem	 de	 R$	
150.000,00	 (cento	 e	 cinquenta	 mil	 reais).	 A	 aplicação	 dos	 recursos	 foi	 para	
atendimento	de	necessidades	de	software	e	de	equipamentos.

ID DA META DESCRIÇÃO DA META RESPONSÁVEL

1 A	Unilab	possuir	um	procedimento	unificado	e	
documentado	para	as	contratações	de	TI DPG

2 A Unilab possuir um sistema de ponto 
eletrônico DSI

3
A Unilab possuir equipe de colaboradores de 
TI	com	objetivo	de	maximizar	as	atividades	
operacionais

DTI

4 A	Unilab	aprovar	a	criação	do	Comitê	de	
Governança	Digital DTI

5 A	Unilab	aprovar	a	criação	do	Comitê	Gestor	de	
Segurança	da	Informação	e	Comunicação DTI

6 A	Unilab	possuir	Política	de	uso	de	e-mail DPG

METAS ALCANÇADAS PDTI 2019-2022

Fonte:	Própria	(2022)
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Sustentabilidade ambiental
Critérios de sustentabilidade nas contratações e 
aquisições

Redução de resíduos poluentes

Ações para redução do consumo de recursos 
naturais

Durante	 a	 fase	 de	 planejamento	 da	 aquisição/contratação,	 análise	 e	 ajuste	 de	
Termo	de	Referência	e	Edital,	é	apresentado	e	orientado	o	alinhamento	ao	Guia	
Nacional	 de	 Licitações	 Sustentáveis	 –	 AGU.	 Além	 disso,	 são	 adotados	 critérios	
de	 sustentabilidade	 ambiental	 na	 aquisição	 de	 bens	 e	 contratação	 de	 serviços,	
conforme	o	previsto	na	IN	SLTI/MPOG	n.º	01/2010.	Adicionalmente,	as	Unidades	
Demandantes	de	compras	e	contratações	são	cientizadas	e	incentivadas	a	incluir	
nos	 documentos	 que	 compõem	 os	 processos	 de	 compras	 e	 contratações	 itens	
relativos	à	sustentabilidade	ambiental.	Os	editais	das	licitações	para	aquisições	de	
bens	e	contratação	de	serviços	comuns	preveem	os	“critérios	de	sustentabilidade”,	
de	acordo	com	os	modelos	da	AGU	e	com	o	Decreto	nº	7.746/2012.	

Esta	coordenação	esclarece	para	o	cumprimento	do	Guia	Nacional	de	Licitações	
Sustentáveis,	da	AGU,	no	momento	da	confecção	dos	documentos	componentes	
dos	processos	de	compras	e	contratações.
No	âmbito	da	Coordenação	de	Logística,	especificamente	na	Divisão	de	Patrimônio,	
é	 feito	 o	 controle	 de	 consumo	 de	 materiais	 de	 consumo	 principalmente	 pelo	
nível	 de	 ressuprimento,	 havendo	 um	 planejamento	 prévio	 para	 renovação	 do	

Atualmente	 a	 Unilab	 utiliza,	 em	 sua	 maioria,	 processos	 digitais	 no	 Sistema	
Eletrônico	de	 Informações	 (SEI),	evitando	assim	a	utilização	de	processo	físico	e	
consequentemente	utilização	de	papel.

Vale salientar ainda que devido ao teletrabalho realizado no ano de 2021, o material 
de	consumo	foi	requisitado	de	forma	bem	inferior	ao	consumo	de	anos	anteriores,	
sendo	que	a	saída	de	material	foi	de	R$ 9.941,81.

CONSUMO DE PAPEL OFÍCIO

2500
2000
1500
1000

500
0

2017 2018 2019 2020 2021

papel A4

papel Reciclado

ANO 2017 2018 2019 2020 2021

papel A4 2.014 2043 1.268 307 235

Papel Reciclado 231 397 239 13 10

estoque	considerando	o	consumo	médio	de	cada	unidade;	gestão	de	bens	móveis,	
especialmente	pelo	controle	do	nível	mínimo	de	estoque,	reserva	técnica.
No	tocante	ao	consumo	de	Papel	Ofício,	apresenta-se	a	Tabela	01	com	a	comparação	
do consumo de papel no decorrer dos anos e demonstrando a economia de mais 
de	 76%	 ocasionada,	 especialmente,	 pela	 implantação	 do	 Sistema	 Eletrônico	 de	
Informações	(SEI).
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Informações Orçamentárias, 
Financeiras E Contábeis
Declaração
Esta	declaração	refere-se	às	demonstrações	contábeis	e	suas	notas	explicativas	de	
31	de	dezembro	de	2021	da	Universidade	da	Integração	Internacional	da	Lusofonia	
Afro-Brasileira	(UNILAB),	vinculada	ao	Ministério	da	Educação.

Esta	 declaração	 reflete	 a	 conformidade	 contábil	 das	 demonstrações	 contábeis	
encerradas	 em	 31	 de	 dezembro	 de	 2021	 e	 é	 pautada	 na	Macrofunção	 020315	
–	 Conformidade	 Contábil,	 presente	 no	 Manual	 SIAFI	 –	 Sistema	 Integrado	 de	
Administração	Financeira	do	Governo	Federal.

As	demonstrações	contábeis,	Balanço	Patrimonial,	Demonstrações	das	Variações	
Patrimoniais,	 Demonstração	 de	 Fluxo	 de	 Caixa,	 Balanço	 Orçamentário,	 Balanço	
Financeiro	 e	 suas	 notas	 explicativas,	 encerradas	 em	 31	 de	 dezembro	 de	 2021,	
estão,	em	todos	os	aspectos	relevantes,	de	acordo	com	a	Lei	4.320/1964,	o	Manual	
de	Contabilidade	Aplicada	ao	Setor	Público	e	o	Manual	SIAFI,	EXCETO quanto os 
assuntos	mencionados	a	seguir:

• Ausência	de	avaliação	bens	móveis,	 imóveis,	 intangíveis	e	outros,	 conforme	
exigência	da	legislação;

• Não	houve	 reclassificação	de	Obras	em	Andamento,	mesmo	com	prédios	 já	
sendo	 utilizados.	 Foi	 enviado	 um	 processo	 (507642/2019-30)	 solicitando	
justificativas	ao	setor	responsável,	mas	ainda	não	obtive	resposta;

• Não	 implantação	 do	 Sistema	 de	 Custos,	 visando	 subsidiar	 os	 gestores	 na	
tomada	 de	 decisão.	 Todos	 os	 custos	 foram	 alocados	 em	 “GENÉRICO”,	 pois	
ainda	não	 foi	 implantado	um	setor	 responsável	para	apuração	de	custos	na	
universidade,	conforme	solicitação	em	processo	(505694/2019-71).

Estou	ciente	das	responsabilidades	civis	e	profissionais	desta	declaração.

Redenção/CE,	03	de	março	de	2022.
Francisco Antunes de Oliveira Junior

CRC	nº	CE-024002/O-5
Contador Responsável da UNILAB
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Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis
As	Demonstrações	Contábeis	da	UNILAB	 foram	elaboradas	e	estão	apresentadas	
em	 conformidade	 com	 as	 práticas	 contábeis	 brasileiras	 e	 em	 observância	 às	
disposições	 contidas	 nas	 Normas	 Brasileiras	 de	 Contabilidade	 do	 Setor	 Público	
(NBC	TSP),	no	Manual	de	Contabilidade	Aplicada	ao	Setor	Público	 (MCASP)	e	no	
Manual	 SIAFI,	 bem	 como	 considerando	o	disposto	na	 Lei	 nº	 4.320/1964,	 na	 Lei	
Complementar	nº	101/2000	e	demais	normas	aplicáveis.
O	objetivo	principal	das	demonstrações	contábeis	é	fornecer,	aos	diversos	usuários,	
informações	 sobre	 a	 gestão	 do	 patrimônio	 público	 e	 prestar	 contas	 da	 gestão	
econômico-financeira	realizada	durante	o	exercício	de	2020.	Nas	Demonstrações	
Contábeis,	os	diversos	usuários	podem	encontrar	 informações	sobre	a	posição	e	
mutação	do	patrimônio	da	UNILAB,	desempenho	econômico-financeiro,	execução	
orçamentária,	fluxos	financeiros	e	outras	informações	que	auxiliem	na	avaliação	da	
gestão.	As	Demonstrações	Contábeis	 foram	elaboradas	a	partir	das	 informações	
constantes	no	Sistema	Integrado	de	Administração	Financeira	do	Governo	Federal	
(SIAFI),	apresentando	composição	e	estruturas	de	acordo	com	as	bases	propostas	
pelas	práticas	contábeis	brasileiras.	Dessa	forma,	as	Demonstrações	Contábeis	são	
compostas	por:	

• I.	 Balanço	Patrimonial;
• II.	 Demonstração	das	Variações	Patrimoniais;
• III.	 Balanço	Orçamentário;
• IV.	 Balanço	Financeiro;
• V.	 Demonstração	dos	Fluxos	de	Caixa;	e
• VI.	 Notas	Explicativas
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Balanço Patrimonial
O	 Balanço	 Patrimonial	 é	 a	 demonstração	 contábil	 que	 evidencia,	 qualitativa	 e	
quantitativamente,	a	situação	patrimonial	da	entidade	pública,	por	meio	de	contas	
representativas	 do	 patrimônio	 público,	 bem	 como	 os	 atos	 potenciais,	 que	 são	
registrados	em	contas	de	compensação.
A	Lei	nº	4.320/1964	confere	viés	orçamentário	ao	Balanço	Patrimonial	ao	separar	
o	 ativo	 e	 o	 passivo	 em	 dois	 grupos	-	 financeiro	 e	 permanente	-	 em	 função	 da	

ATIVO NE 2021 2020

Ativo Circulante 8.727.960 7.799.009

Caixa e equivalentes de caixa 8 8.392.735,59 7.542.049

Demais créditos e Valores a CP 9 62.225,40 42.020

Estoques 10 272.998,74 214.940

VPD pagas antecipadamente 11 - -

Ativo Não Circulante 121.297.451 116.645.551

Imobilizado 12 120.450.844,91 115.798.945

Intangíveis 13 846.606,35 846.606

Total do Ativo 130.025.411 124.444.561

Ativo financeiro 8.392.735,59 7.542.049

Ativo não financeiro 121.632.675,40 116.902.511

Ativo Real 130.025.411 124.444.561

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 2021 2020

Passivo Circulante 33.465.881 20.704.270

Obrigações trabalhistas 7.408.703 6.773.896

Fornecedores 15 1.037.172 1.889.724

Demais obrigações a CP 25.020.006 12.040.651

Passivo Não Circulante - -

PL 96.559.530 103.740.290

Resultados acumulados 16 96.559.530 103.740.290

Total do Passivo 130.025.411 124.444.561

Passivo financeiro 18.077.901 23.869.147

Passivo não financeiro 23.671.793 11.468.511

Saldo Patrimonial 88.275.717 89.106.903

Passivo Real 130.025.411 124.444.561

BALANÇO PATRIMONIAL

Fonte:	SIAFI2021	(extraído	em	11/02/2022)

dependência	ou	não	de	autorização	legislativa	ou	orçamentária	para	realização	dos	
itens	que	o	compõem.
A	 classificação	 do	 ativo	 e	 do	 passivo	 considera	 a	 segregação	 em	 “circulante”	 e	
“não	circulante”,	com	base	em	seus	atributos	de	conversibilidade	e	exigibilidade,	
conforme	disposto	no	Manual	de	Contabilidade	Aplicada	ao	Setor	Público	(MCASP).
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O	Balanço	Patrimonial	é	composto	por:

Ativo:	é	um	recurso	controlado	pela	entidade	como	resultado	de	eventos	passados	
e	do	qual	se	espera	que	fluam	futuros	benefícios	econômicos	para	a	entidade;

Passivo:	 é	 uma	obrigação	presente	da	 entidade,	 derivada	de	 eventos	 passados,	
cuja	liquidação	se	espera	que	resulte	na	saída	de	recursos	da	entidade	capazes	de	
gerar	benefícios	econômicos;

Patrimônio Líquido (PL):	é	o	interesse	residual	nos	ativos	da	entidade	depois	de	
deduzidos todos os seus passivos. 

Conforme	demostrado	no	quadro	acima,	a	UNILAB	encerrou	o	exercício	de	2021	
com Situação Líquida Favorável,	já	que	o	ativo	é	superior	ao	passivo.

Mediante	análise	do	Balanço	Patrimonial	acima,	verifica-se	que	em	2021	o	 total	
de	 Ativo	 e	 Passivo	 resultou	 no	 montante	 de	 R$	 130,02	 milhões.	 O	 Patrimônio	
Líquido	da	instituição	acumulou	R$	96,55	milhões,	obtidos	pela	diferença	entre	o	
somatório	das	contas	do	Ativo	e	do	Passivo.	

Por	mais	que	a	 situação	da	universidade	 seja	 favorável,	 não	há	disponibilidades	
financeiras	 não	 comprometidas,	 visto	 que	 temos	 um	 déficit	 financeiro,	 que	 é	
obtido	pela	diferença	entre	ativo	financeiro	e	passivo	financeiro.

ATIVO 100%

PASSIVO 
25,74%

PL
74,26%

DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Recursos Ordinário
R$	8.122.171,64
83,86%

Recursos Vinculados
R$	1.562.993,59
16,14%

83,86%

16,14%

Fonte:	SIAFI2021	(extraído	em	11/02/2022)
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Demonstração das Variações Patrimoniais
A	Demonstração	das	Variações	Patrimoniais	(DVP)	registra	as	alterações	verificadas	
no	 patrimônio,	 resultantes	 ou	 independentes	 da	 execução	 orçamentária,	 além	
de	 indicar	 o	 resultado	 patrimonial	 do	 exercício,	 relacionadas	 às	 alterações	 do	
patrimônio. 

O	 Resultado	 Patrimonial	 demonstrado	 na	 DVP	 é	 a	 diferença	 entre	 as	 variações	
quantitativas	aumentativas	e	diminutivas,	e	representa	as	alterações	patrimoniais	
do	 exercício.	 Da	 análise	 do	 quadro	 acima,	 em	 2021,	 foi	 apurado	 um	Resultado 
Patrimonial Deficitário na ordem de R$ 7.180.761. Esse valor passa a compor os 
resultados	acumulados	do	Balanço	Patrimonial	do	exercício.	Não	houve	variações	
qualitativas	no	exercício	de	2021.

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS NE 2021 2020

Pessoal e Encargos 20 11.810.612 107.484.564

Benefícios	Previdenciários	e	Assistenciais 20 2.144.634 2.028.003

Uso	de	bens,	serviços	e	consumo	de	capital	fixo 21 18.427.477 16.774.074

VPD	Financeiras 22 709 5.338

Transferências	e	Delegações	concedidas 19 9.068.732 3.156.383

Desvalorização	e	perda	de	ativos 12.882.815 6.028.295

Tributárias 25.298 13.356

Outras VPD 23 16.566.943 16.078.814

Total das VPD 173.927.220 151.568.827

Resultado Patrimonial do Período - 7.180.761 - 1.592.592

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS NE 2021 2020

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - -

Contribuições - -

Exploração e Vendas de bens, serviços e direitos 30.934 225.020

Exploração	de	bens,	direitos	e	prestação	de	
serviços 18 30.934 225.020

VPA Financeiras - 30

Juros e encargos de mora - 30

Transferências e Delegações Recebidas 19 165.955.193 149.393.157

Transferências	intragovernamentais 165.793.155 148.895.308

Outras	transferências	e	delegações	recebidas 162.039 497.849

Valorização e Ganhos com Ativos 652.200 319.148

Ganhos	com	incorporações	de	ativos 84 340

Ganhos	com	desincorporação	de	passivos 652.116 318.808

Outras VPA 108.132 38.881

Diversas	variações	patrimoniais	aumentativas 108.132 38.881

Total das VPA 166.746.459 149.976.235

BALANÇO PATRIMONIAL

Fonte:	SIAFI2021	(extraído	em	11/02/2022)
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Principais acréscimos do Resultado Patrimonial

Diversas variações patrimoniais...

Ganhos com desincorporações de passivos

Ganhos com incorporações de ativos

Outras transferências e delegações...

Transferências intragovernamentais

Juros e encargos de mora

Exploração e bens, direitos e pretação...

108.132

653.116

84

162.039

-

30.934

165.793.155

ACRÉSCIMOS DO RESULTADO PATRIMONIAL
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Balanço Orçamentário
O	 Balanço	 Orçamentário	 é	 a	 demonstração	
contábil	que	tem	a	finalidade	de	evidenciar	as	
receitas	e	as	despesas	previstas	em	confronto	
com as realizadas.
O	 orçamento	 para	 o	 exercício	 de	 2021,	
aprovado	 pela	 Lei	 Orçamentária	 n°	 14.144,	
de	22	de	abril	 de	2021,	estimou	a	 receita	e	
fixou	a	despesa	da	Unilab	em	um	montante	
de	 crédito	 inicial	 de	 R$	 68,46	 milhões.	
A	 dotação	 foi	 atualizada	 para	 R$151,49	
milhões,	 considerando	 os	 créditos	 inicias	 e	
as	 alterações	 ocorridas	 na	 LOA	 ao	 longo	 do	
exercício	de	2021.	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NE PREVISÃO 
ATUALIZADA REALIZAÇÃO EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA 

DE ARRECADAÇÃO

Receitas Correntes 24 340.945 41.581 (299.364)

Tributárias - - -

Contribuições - - -

Patrimonial 59.832 9.376 (50.456)

Agropecuária - - -

Industrial - - -

Serviços 281.113 21.558 (259.555)

Transferências	Correntes - - -

Outras Receitas Correntes - 10.647 10.647

Receitas Correntes 24 77.645.548 - (77.654.548)

Operações	de	crédito 77.645.548 - (77.654.548)

Alienação	de	bens - - -

Amortização	de	empréstimos - - -

Transferências	de	capital - - -

Outras receitas de capital - - -

Subtotal das Receitas 77.986.493 41.581 (77.944.912)

Déficit - 157.632.048 157.632.048

Total 77.986.493 157.673.629 79.687.136

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Fonte:	SIAFI2021	(extraído	em	11/02/2022)
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NE DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

DESPESAS 
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

ECONOMIA OU 
EXCESSO DA DESPESA

Despesas Correntes 25 147.666.560 153.845.892 150.669.737 141.317.834 (6.179.332)

Pessoal e encargos sociais 112.178.240 111.247.800 111.247.800 104.420.116 930.440

Juros	e	encargos	da	dívida - - - - -

Outras despesas correntes 35.488.320 42.598.091 39.421.937 36.897.718 (7.109.771)

Despesas de Capital 25 3.827.745 3.827.737 127.397 127.397 8

Investimentos 3.827.745 3.827.737 127.397 127.397 8

Inversões	Financeiras - - - - -

Amortização	da	Dívida - - - - -

Subtotal das Despesas 151.494.305 157.673.629 150.797.134 141.445.231 (6.179.324)

Superávit - - - - -

Total 151.494.305 157.673.629 150.797.134 141.445.231 (6.179.324)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fonte:	SIAFI2021	(extraído	em	11/02/2022)
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A	UNILAB	auferiu	em	2021	um	Déficit Orçamentário de  R$ 157.632.048, sendo 
97,57%	 referente	 ao	 orçamento	 corrente	 e	 2,43%	 referente	 ao	 orçamento	 de	
capital.	 Este	 fato	 se	 dá	 especialmente	 porque	 neste	 balanço	 só	 é	 registrado	 as	
receitas	 próprias,	 não	 estando	 inclusas	 neste	 demonstrativo	 as	 transferências	
intragovernamentais,	já	que	são	só	valores	financeiros.	

Em 2021 a Unilab pagou 91,14%	dos	restos	a	pagar	de	exercícios	anteriores.

ORÇAMENTO CORRENTE
97,57%

ORÇAMENTO DE CAPITAL
2,43%

ORÇAMENTO CORRENTE
R$ 153.804.310

ORÇAMENTO DE CAPITAL
R$ 3.827.737

RESTOS A PAGAR NE INSCRITOS CANCELADOS PAGOS SALDO

Não processados 24 14.633.388 249.180 12.539.334 1.844.874

Processados 24 9.234.097 17.819 9.212.467 3.811

TOTAL 23.867.484 266.999 21.751.801 1.848.685

RESTOS A PAGAR

Fonte:	SIAFI2021	(extraído	em	11/02/2022)

Resultado Orçamentário

Restos a pagar
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Balanço Financeiro
O	Balanço	 Financeiro	 é	 uma	demonstração	 contábil	 que	 evidencia	 as	 receitas	 e	
despesas	orçamentárias,	bem	como	os	recebimentos	e	pagamentos	de	natureza	
extraorçamentária,	conjugados	com	os	saldos	de	caixa	provenientes	do	exercício	
anterior	e	os	que	são	transferidos	para	o	início	do	exercício	seguinte.	

INGRESSOS

NE 2021 2020

Receitas Orçamentárias 24 41.581 238.939

Ordinárias - -

Vinculadas 44.121 239.994

(-)	Deduções	de	receita	orçamentária (2.540) (1.055)

Transferências financeiras recebidas 165.793.155 148.895.308

Resultante	exec.	orçamentária 150.508.986 138.176.617

Independente	exec.	orçamentária 15.284.169 10.718.691

Recebimentos extraorçamentários 27 16.421.266 22.029.307

Inscrição	de	restos	a	pagar	processados 9.351.904 9.036.140

Inscrição	de	restos	a	pagar	não	processados 6.876.495 12.835.736

Depósitos	restituíveis	e	Valores	vinculados 95.383 132.449

Outros recebimentos 97.485 24.992

Saldo do Exercício Anterior 29 7.542.049 8.347.258

TOTAL 189.798.051 179.510.811

DISPÊNDIOS

NE 2021 2020

Despesas Orçamentárias 25 157.673.629 152.571.844

Ordinárias 147.767.391 127.395.676

Vinculadas 9.906.238 25.176.167

Transferências financeiras concedidas 1.883.657 2.912.443

Resultante	exec.	orçamentária 1.069.517 1.078.778

Independente	exec.	orçamentária 814.141 1.833.664

Pagamentos extraorçamentários 28 21.848.029 16.484.475

Pagamento de restos a pagar processados 9.212.334 6.750.094

Pagamentos de restos a pagar não processados 12.539.334 9.597.984

Depósitos	restituíveis	e	Valores	vinculados 96.228 136.397

Outros pagamentos -

Saldo para o Exercício Seguinte 29 8.392.736 7.542.049

TOTAL 189.798.051 179.510.811

BALANÇO FINANCEIRO

Fonte:	SIAFI2021	(extraído	em	11/02/2022)
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Resultado Financeiro do Exercício
O	Resultado	Financeiro	do	Exercício	foi	de	R$	850,68	mil,	obtido	pela	diferença	
entre	o	saldo	final	e	o	saldo	inicial	das	disponibilidades,	ou	mesmo,	a	diferença	
entre o somatório dos ingressos e dos dispêndios.

A	 demonstração	 dos	 fluxos	 de	 caixa	 tem	 o	 objetivo	 de	 contribuir	 para	 a	
transparência	 da	 gestão	 pública,	 pois	 permite	 um	 melhor	 gerenciamento	 e	
controle	financeiro	dos	órgãos	e	entidades	do	setor	público.	Esta	demonstração	
permite	 aos	 seus	 usuários	 projetar	 cenários	 de	 fluxos	 futuros	 de	 caixa,	 além	
de	 elaborar	 análise	 sobre	 eventuais	 mudanças	 em	 torno	 da	 capacidade	 de	
manutenção	do	regular	financiamento	dos	serviços	públicos.
A	DFC	tem	o	objetivo	de	contribuir	para	a	transparência	da	gestão	pública,	pois	
permite	um	melhor	gerenciamento	e	controle	financeiro	dos	órgãos	e	entidades	
do	setor	público.	Essa	demonstração	permite	aos	seus	usuários	projetar	cenários	
de	fluxos	futuros	de	caixa	e	elaborar	análise	sobre	eventuais	mudanças	em	torno	
da	capacidade	de	manutenção	do	regular	financiamento	dos	serviços	públicos.	
Ressalta-se	 que	 a	Demonstração	 dos	 Fluxos	 de	Caixa	 deve	 ser	 elaborada	pelo	

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS NE 2021 2020

Receitas derivadas e originárias 41.581 238.939

Outros	ingressos	das	operações 165.986.022 149.052.749

Total de ingressos 166.027.603 149.291.688

Pessoal e demais despesas -138.889.622 -126.328.401

Transferências	concedidas -15.418.350 -14.055.053

Outros	desembolsos	das	operações -1.979.885 -3.048.840

Total de desembolsos 28 -156.287.857 -143.432.294

Geração Líquido de Caixa - Ativ. Operações 9.739.746 5.859.394

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO NE 2021 2020

Total de ingressos - -

Aquisição	de	ativo	não	circulante -8.889.060 -6.518.211

Outros	desembolsos	de	investimentos - -146.391

Total de desembolsos -8.889.060 -6.664.602

Geração Líquido de Caixa - Ativ. Operações -8.889.060 -6.664.602

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO NE 2021 2020

Total de ingressos - -

Total de desembolsos - -

Geração Liquido de Caixa - Ativ. Financiamento - -

Saldo inicial - Caixa e equivalentes de caixa 7.542.049 8.347.258

Saldo Final - Caixa e equivalentes de caixa 8.392.736 7.542.049

Geração Liquido de Caixa e equivalentes de Caixa 850.686 -805.208

Geração Liquido de Caixa e quivalente de Caixa 29 850.686 -805.208

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fonte:	SIAFI2021	(extraído	em	11/02/2022)

método	direto	e	utiliza	as	contas	da	classe	6	(Controles	da	Execução	do	Planejamento	
e	Orçamento)	do	Plano	de	Contas	Aplicado	ao	Setor	Público	(PCASP),	com	filtros	pelas	
naturezas	orçamentárias	de	receitas	e	despesas,	bem	como	funções	e	subfunções,	assim	
como	outros	filtros	e	contas	necessários	para	marcar	a	movimentação	extraorçamentária	
que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.
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O Fluxo de caixa da	 UNILAB	 no	 exercício	 de	 2021	 em	 relação	 a	 2020	 teve	
um valor positivo de R$ 1.655.894, gerado principalmente pelo aumento na 
geração	de	receita.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSUNI/UNILAB Nº 68, DE 28 DE ABRIL DE 2022

  

Aprova, com alterações, ad referendum do
Conselho Universitário, o Plano de
Biossegurança da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

A VICE-REITORA 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 a Portaria Reitoria nº 154, de 14 de maio de 2021,
publicado no DOU de 19 de maio de 2021, considerando o processo nº 23282.408004/2020-71,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho Universitário:

 

Art. 1º Aprovar o Plano de Biossegurança da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na forma do anexo desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução Consuni/Unilab nº 60, de 20 de janeiro de 2022.

 

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

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Presidente do Conselho Universitário, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 29/04/2022, às 11:17, 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 0450827 e
o código CRC FA0BD764.

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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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Com a situação da pandemia da covid-19, reiteradamente são apresentados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e Governo Brasileiro, particularmente os Ministérios da 

Economia e da Educação, desafios relacionados à retomada de atividades presenciais 

fundamentadas em atenção à saúde e segurança das pessoas. 

Tais desafios envolvem a necessidade de preservação da vida num contexto de 

instabilidade que a pandemia propicia, ao passo que o acesso às vacinas possa dar maior 

tranquilidade ao convívio social, de modo seguro e com menos riscos à saúde, em decorrência 

do novo coronavírus (Sars-CoV-2), que ainda tem vitimado um número expressivo de pessoas 

no Brasil, estando em situação de transmissão comunitária no território nacional (Portaria Nº 

454, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, de 20 de março de 2020). 

No caso específico da Unilab, com campi e unidades acadêmicas em dois estados 

brasileiros, a vigilância em relação ao acompanhamento da situação da pandemia exige olhar 

atento no sentido de promover medidas que possam abranger à realidade das cidades de 

Redenção e Acarape (Ceará) e São Francisco do Conde (Bahia). 

Foi com o intuito de buscar a padronização de orientações gerais relativas à saúde 

e segurança a serem seguidas por toda a comunidade acadêmica da Unilab, que o Comitê 

Institucional de Enfrentamento à covid-19 (CIEC/Unilab) solicitou a criação do Grupo de 

Trabalho de Biossegurança da Unilab, através da Portaria da Reitoria Nº 314, de 30 de julho de 

2020, objetivando a elaboração de um Plano de Biossegurança. Em outubro de 2021,  a Reitoria 

solicitou a criação de um novo Grupo de Trabalho, através da Portaria da Reitoria Nº 363, de 

26 de outubro de 2021; alterada pela Portaria Reitoria 404, de 22 de novembro de 2021, devido 

à mudança da presidência; objetivando a atualização do plano de Biossegurança da Unilab; 

ficando a Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor (DAS/Superintendência de 

Gestão de Pessoas - SGP) responsável pela prestação de apoio administrativo ao Grupo de 

Trabalho (GT). 

A biossegurança, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), é definida como a “condição de segurança alcançada por um conjunto de ações 

destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam 

comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente”. 

Devido à complexidade das demandas no contexto atual, foram reunidos membros 

representantes de unidades estratégicas da instituição para a construção de um documento 

uniformizado, incluindo representação dos discentes. Sugerimos também, a designação de 

servidores que possam acompanhar a implantação das orientações definidas com base em um 

Plano de Biossegurança, acolhendo a recomendação da Organização Internacional do Trabalho 
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(OIT), quando em relatório apresentado em forma de livro, define que: 

 

[...] será necessário um acompanhamento contínuo das condições de saúde e 

segurança do trabalho (SST) e uma avaliação adequada dos riscos para garantir que 

as medidas de controle relacionadas com o risco de contágio sejam adaptadas aos 

processos, condições de trabalho e características específicas da mão de obra durante 

o período crítico de contágio e posteriormente, de modo a evitar recidivas (OIT, 2020, 

p. 10) 

 

As Diretrizes de Saúde e Segurança Voltadas à Comunidade Acadêmica em Função 

do Contexto de Pandemia da covid-19 elaborada pela DAS/SGP, serviu como documento-base 

para a elaboração do Plano de Biossegurança da instituição, sendo observadas as 

particularidades e condições dos setores específicos. 

Desde o dia 17 de março de 2020, a Unilab vem trabalhando remotamente, 

conforme Resolução ad referendum pelo Conselho Universitário - Consuni/Unilab nº 2, e o 

Decreto Estadual Nº 33.510, de 16 de março de 2020, publicado no mesmo dia no Diário Oficial 

do Estado do Ceará, decretando estado de emergência em saúde na região. 

Ante o contexto institucional, esse plano visa apresentar instruções para subsidiar 

protocolos de retorno das atividades na instituição conforme Portaria Nº 572, de 1 de julho de 

2020, que, ao referenciar a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a Medida Provisória Nº 

934, de 1 de abril de 2020, orienta que as Ifes devem reunir esforços no sentido de desenvolver 

ações destinadas ao retorno das atividades, com segurança, respeito à vida e às comunidades. 

Ressalta-se que, conforme Instrução Normativa Nº 19, de 12 de março de 2020, os 

órgãos detêm autonomia para conduzir o processo de organização das atividades presenciais, 

bem como, pela opção ou manutenção do trabalho remoto, levando-se em consideração as 

características de cada órgão, as recomendações do Ministério da Saúde (MS) e das autoridades 

públicas locais. 

No dia 14 de outubro de 2021, a Reitoria da Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) lançou a portaria nº 346/2021, em que estabelece as regras 

para o retorno gradual e seguro das atividades administrativas presenciais dos servidores docentes 

e técnico-administrativos em Educação, nos campi do Ceará e no campus dos Malês.   

O retorno ocorre de forma gradual: a partir de 1º de novembro, retornam às atividades 

presenciais os servidores que ocupem Cargos de Direção (CD); já a partir de 1º de dezembro 

devem retornar os ocupantes de Função Gratificada (FG), bem como estagiários, bolsistas e 

terceirizados; por fim, em 3 de janeiro de 2022 retornam os demais servidores não enquadrados 

nos itens anteriores. O retorno gradual e seguro deve observar os procedimentos e critérios 

estabelecidos no Protocolo de Biossegurança Institucional e as regras estabelecidas pelas 

autoridades sanitárias. 

No atual cenário de grande complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e 

segura é reconhecida como uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à 

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/10/Boletim-de-Servico-da-Unilab-I-N%C2%B0-258-15-de-outubro-de-2021.pdf
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manutenção das medidas de prevenção já estabelecidas. 

Diante disso, ratificamos um posicionamento de que se observe o princípio da 

precaução. Assim, enquanto perdurar o status pandêmico, e ainda considerando o surgimento  

de mutações e variantes (como a Delta e a Ômicron), permanecem fundamentais medidas como: 

ampla testagem; rastreamento de contato; controle de viajantes, em especial daqueles oriundos 

de países com baixa cobertura vacinal e que apresentam aumento do número de casos; e controle 

da qualidade do ar de espaços internos. Além disso, o uso de máscaras e o distanciamento físico 

continuam fazendo parte desse arsenal defensivo para redução da transmissão do Sars-CoV-2, 

pois ainda estamos em uma situação de emergência em saúde pública. 

As análises realizadas até o momento dão conta que a variante Ômicron é portadora 

de dezenas de mutações genéticas que podem afetar os seus índices de contágio e de letalidade. 

A OMS, entretanto, afirmou que ainda não há estudos suficientes para afirmar as propriedades 

da Ômicron, mas que já existem esforços científicos acelerados para estudar as amostras.  

Nessa nova realidade surgem os desafios para elaborar um Plano de Biossegurança 

que possa subsidiar ações institucionais envolvendo a proteção à saúde, respeitando os direitos 

humanos com base na preparação da comunidade acadêmica sobre os riscos e sobre a devida 

proteção, bem como, detectar, proteger e dar devidos encaminhamentos em situações 

vulneráveis, e, por fim, reduzir possibilidades de contágio, com base em aprendizado e inovação 

em relação à novas maneiras de se relacionar socialmente (LIMA et al., 2020). 

São adicionais a esses desafios, “[...] a combinação de fatores como a novidade do 

agente etiológico, seu potencial de transmissibilidade, o grau de imunização da população, as 

medidas de profilaxia e tratamento mais ou menos conhecidas, entre outros aspectos que 

compõem esse processo” (SOUZA, 2020, p. 2473).  

A esses desafios também são somados o bombardeio de fake news, que, além de 

influenciar negativamente a saúde mental, promove situações de pânico e dificuldades 

adicionais relacionadas à adesão ao plano de biossegurança que envolvem novos hábitos e 

regras de convivência social traduzidas em adaptações das organizações em relação ao contexto 

laboral e das pessoas, em decorrência aos comportamentos de cuidado necessários (OLIVEIRA 

et al., 2020). Nesse sentido convém ressaltar que: 

 

No curto período de tempo em que a pandemia se expandiu, ocorreu aumento da 

prevalência de transtornos mentais comuns (TMC), especialmente fadiga e 

agressividade, estresse agudo, episódios de pânico, a manifestação de preditores de 

estresse pós traumático (TEPT), depressão e ansiedade, não apenas nos profissionais, 

mas na população, de modo geral (CRUZ, et al., 2020, p.1) 

 

E é com base nos desafios apresentados que o Grupo de Trabalho de Biossegurança 

apresenta as seguintes recomendações pontuais antes de apresentar o rol de orientações 

voltadas à comunidade acadêmica em função do contexto da covid-19: 

a) o Plano de Biossegurança deve ser considerado no âmbito dos 
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planejamentos e ações administrativas e acadêmicas da Unilab que envolvam 

atividades presenciais; 

b) o Plano de Biossegurança deve ser objeto de apreciação das Unidades 

Administrativas face às especificidades dos contextos laborais de maneira que a 

responsabilidade pela adoção das orientações seja compartilhada com os gestores 

das equipes de trabalho;  

 

c) o Plano de Biossegurança deve ser revisado periodicamente, anualmente ou a 

depender dos indicadores epidemiológicos, em prazos definidos pelo Comitê 

Institucional de Enfrentamento à covid-19 (CIEC/Unilab, ao passo que o contexto 

de pandemia ainda se apresenta incerto, o que exige de todos nós revisão das 

orientações institucionais adotadas; 

d) o Plano de Biossegurança deve gerar deliberações em torno de uma gestão 

participativa voltada à saúde e segurança no trabalho; 

e) o Plano de Biossegurança deve ser veiculado de forma prioritária no âmbito da 

comunicação institucional, haja vista a necessidade de sensibilização em relação ao 

cuidado individual e coletivo que devem ser assumidos por todos (servidores, 

colaboradores e estudantes); 

f) a peculiaridade das condições acadêmicas pensadas a partir do contexto dos 

estudantes deve ser analisada por meio da equipe de assistência à saúde dos 

estudantes, sob gestão da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis 

(Propae), em respeito à competência de assistência aos estudantes dessa Pró- 

Reitoria; 

g) as diretrizes devem gerar deliberações em torno de uma política anti fake news, 

ao passo que no contexto de pandemia notícias falsas podem gerar dificuldades 

adicionais ao planejamento e às ações em torno da retomada de atividades 

presenciais; 

h) o Plano de Biossegurança deve gerar deliberações em torno de aquisições 

necessárias à garantia da saúde e segurança da comunidade acadêmica; 

i) o Plano de Biossegurança deve gerar deliberações em torno de programas, 

projetos e ações mitigadoras em relação a variados impactos na saúde mental e física 

da comunidade acadêmica em decorrência da pandemia; 

j) o Plano de Biossegurança deve gerar deliberações em torno de Grupos de 

Trabalho (GTs) voltados à análise, acompanhamento e avaliação das condições de 

trabalho e de estudo no âmbito da Unilab em decorrência da possibilidade de 

retomada das atividades presenciais. Tais GTs precisam ter o olhar de profissionais 

da área técnica da saúde, considerando as competências de atuação desses 

profissionais, bem como a responsabilidade advinda dessas competências. 

k) o Plano de Biossegurança recomenda a adoção de medidas que visam 

incentivar o cumprimento do esquema vacinal para os servidores, terceirizados e 

discentes que realizarão suas atividades de forma presencial nas instalações da 

Unilab; considerando o contexto da vacinação para a promoção e prevenção de 

agravos no âmbito da saúde coletiva. 

 
Esse Plano visa fornecer informações, servindo como guia aos gestores das 

unidades da Unilab, no sentido de subsidiar estratégias de implementação das ações previstas 

para o enfrentamento da covid-19. 

Todos os esforços para o enfrentamento da covid-19 são necessários enquanto durar 
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o estado de pandemia que ainda assola o mundo, até que a maioria da população mundial esteja 

imunizada, ou até surja um tratamento medicamentoso que tenha evidência científica 

comprovada de sua eficácia. 

As orientações desse documento se configuram como orientações gerais de saúde e 

segurança necessárias ao planejamento e à elaboração de ações de naturezas administrativa e 

acadêmica presencialmente, ao passo que estas, devem, ainda, considerar a natureza específica 

das atividades, analisadas pelas unidades correspondentes.
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2 OBJETIVOS 

 
 

O Plano de Biossegurança da Unilab tem por objetivos: 

 
 

a) promover medidas e procedimentos que visem atenuar a disseminação da covid-

19 no âmbito institucional, mantendo a saúde e segurança de toda a comunidade 

acadêmica; 

b) apresentar as orientações gerais relativas à saúde e segurança no trabalho para o 

enfrentamento da covid-19 no âmbito da Unilab, que subsidiarão a comunidade 

acadêmica, guiando os gestores nas decisões necessárias para o retorno gradual 

às atividades administrativas e acadêmicas presenciais de acordo com as 

orientações dos Governos Federal e Estadual e das autoridades sanitárias 

competentes; 

c) recomendar estratégias, ações e rotinas a serem adotadas no âmbito da 

universidade em relação às medidas para o enfrentamento da pandemia do 

coronavírus, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Por “comunidade acadêmica” considere-se todos os agentes envolvidos no processo de funcionamento da 

instituição: docentes, discentes, prestadores de serviço, colaboradores e fornecedores de materiais e insumos.
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3 RESPONSABILIDADES 

 
 

Compete a toda comunidade acadêmica a corresponsabilidade nas ações de saúde e 

segurança com o intuito de mitigar os riscos que configuram a pandemia da covid-19, cabendo 

a todos o cumprimento das orientações aqui explanadas. 

O Plano de Biossegurança contém orientações gerais que deverão ser adequadas às 

especificidades de cada unidade que, por sua vez, precisa elaborar seus protocolos específicos 

para o retorno às atividades presenciais, baseando-se nas orientações contidas neste documento, 

tendo em vista a importância de articulação intersetorial para a formação de um ambiente seguro 

no contexto da pandemia. 

É de responsabilidade do Comitê Institucional de Enfrentamento à covid-19 

(CIEC/Unilab), instituído pela Portaria da Reitoria Nº 110, de 17 de março de 2020, subsidiar 

as decisões institucionais e reunir os esforços da universidade no contexto da pandemia do novo 

coronavírus (Sars-CoV2), participando e acompanhando o planejamento para o retorno das 

atividades presenciais, considerando as orientações contidas neste plano. 

É válido salientar que a tomada de decisão para retorno das atividades presenciais 

deve obedecer às definições dos governos municipal, estadual e federal através do cenário 

dinâmico das análises epidemiológicas consistentes do contexto local que indiquem redução 

contínua de novos casos de covid-19, redução da transmissão comunitária da doença, entre 

outras variáveis, sendo indicadores considerados tanto para o retorno das atividades como para 

novas suspensões (Fiocruz, 2020). 

A Unilab deverá criar instrumentos para descarte, recolhimento, armazenamento e 

destinação final segura dos resíduos sólidos contaminados gerados, podendo articular-se com o 

município para a criação de alternativas para a implementação de Política de Resíduos Sólidos.
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS E A COVID-19 

 

 

A doença do novo coronavírus denominada covid-19 é uma enfermidade 

respiratória causada pelo vírus Sars-CoV-2. Os coronavírus estão associados a infecções nas 

vias respiratórias e no trato intestinal, podendo acometer humanos e animais. A maioria das 

infecções se apresentam com sintomas de resfriado comum (tosse, coriza, obstrução nasal), 

porém, há risco de casos graves em pessoas de grupos de risco, como idosos, crianças e pessoas 

diagnosticadas com doenças crônicas (BRASIL,2020). 

E segundo os especialistas, para indivíduos com comorbidades (diabetes, doenças 

cardiovasculares, câncer etc.), imunossuprimidos ou vulneráveis há risco maior de necessitar 

de internação e suporte ventilatório em ambiente de unidade de tratamento intensivo (UTI). 

À medida que a pandemia da covid-19 avança, o conhecimento acerca do vírus 

também evolui com a disponibilização de novas publicações científicas que podem modificar, 

ou acrescentar situações hoje disponibilizadas. 

 
4.1 Período de incubação 

 
 

O período de incubação da covid-19, tempo entre a exposição ao vírus e o início 

dos sintomas, é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, pode ser de 1 a até 14 dias (Anvisa, 2020). 

 
4.2 Período de transmissibilidade 

 
 

O período de transmissibilidade do novo coronavírus corresponde ao tempo durante 

o qual uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para outra pessoa. 

De modo geral, a transmissão do vírus começa a partir do segundo dia antes do 

início dos sinais e sintomas, com o término desse período ocorrendo em pelo menos dez dias 

após o início da doença, desde que sejam observadas uma melhora dos sintomas sem o uso de 

medicamentos e a ausência de febre nos últimos três dias. Nos casos mais graves, o período de 

transmissão é muito maior. Ressalta-se que portadores assintomáticos também transmitem o 

vírus, porém o período de maior transmissibilidade ocorre quando as pessoas sintomáticas estão 

apresentando febre, coriza e tosse. Dados de estudos clínicos que coletaram repetidas amostras 

biológicas de pacientes confirmados, fornecem evidências de que o Sars-CoV-2 se concentra 

mais no trato respiratório superior (nariz e garganta) durante o início da doença, ou seja, nos 

primeiros três dias a partir do início dos sintomas. Dados preliminares sugerem que as pessoas 

podem ser mais contagiosas durante o início dos sintomas comparadas à fase tardia da doença 

(Anvisa, 2020). 
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4.3 Modo de transmissão do novo coronavírus 

 
Conhecer o modo de transmissão do coronavírus é uma das maneiras de interromper 

a propagação do contágio. A partir desse entendimento, podem ser desenhadas medidas 

preventivas que tenham como objetivo contribuir para evitar a propagação, para que as 

estratégias de enfrentamento da covid-19 sejam bem-sucedidas (Fundacentro, 2020). 

Até o momento, sabe-se que o vírus se localiza no trato respiratório da pessoa 

infectada e sua transmissão pode ocorrer pelo ar ou de pessoa para pessoa por meio de: 

 

a) gotículas produzidas por indivíduos infectados e que podem ser transmitidas 

por meio de tosse, espirro, catarro ou pela própria fala. Essas gotículas podem 

atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou podem ser inaladas até 

os pulmões; 

b) contato com objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a 

boca, nariz ou olhos; 

c) contato físico com pessoa contaminada, como apertar a mão de uma pessoa 

contaminada e, em seguida, levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos. 

De acordo com a rede global de especialistas da OMS, respaldada por estudos de 

epidemiologia e virologia publicados recentemente, o Sars-CoV-2 é transmitido principalmente 

por gotículas respiratórias, mas além disso, têm-se acumulado evidências científicas do 

potencial de transmissão da covid-19 por inalação do vírus através de partículas de aerossóis 

(partículas menores e mais leves que as gotículas), especialmente a curtas e médias distâncias 

(Morawska; Milton, 2020). 

 

Conforme Anvisa (2020), as formas de transmissão ocorrem da seguinte maneira: 

 
a) transmissão pré-sintomática: durante o período "pré-sintomático", algumas 

pessoas infectadas podem transmitir o vírus, portanto, a transmissão pré- 

sintomática ocorre, em geral, 48 horas antes do início dos sintomas. Existem 

evidências de que Sars-CoV-2 pode ser detectado de 1 a 4 dias antes do início dos 

sintomas da covid-19 e que, portanto, pode ser transmitido no período pré- 

sintomático. Assim, é possível que pessoas infectadas com o Sars-CoV-2 possam 

transmitir o vírus antes que sintomas significativos se desenvolvam. 

b) transmissão sintomática: por definição, um caso sintomático de covid-19 é aquele 

que desenvolveu sinais e sintomas compatíveis com a infecção pelo vírus Sars-

CoV-2. Dessa forma, a transmissão sintomática refere-se à transmissão de uma 

pessoa enquanto ela está apresentando sintomas. 

c) transmissão assintomática: um caso assintomático caracteriza-se pela confirmação 



17 
 

laboratorial do Sars-CoV-2 em um indivíduo que não desenvolve sintomas. 

 

De uma forma resumida, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra 

ou por contato próximo por meio de: toque do aperto de mão contaminada, gotículas de saliva, 

espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, 

maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. 

Tendo em vista essas considerações, bem como o conhecimento das formas de 

transmissão, principalmente no que concerne à via de entrada do vírus no organismo (mucosas 

dos olhos, nariz e boca) e a de como se transmite, podemos descrever as medidas preventivas 

gerais (tópico 6) recomendadas pelos órgãos de saúde para uma melhor eficácia no 

enfrentamento da covid-19. 

 
4.4 Sinais e sintomas da covid-19 

 
 

Os sinais e sintomas mais observados da covid-19 são: tosse, febre, coriza, dor de 

garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do paladar (ageusia), 

distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço (astenia), diminuição do apetite 

(hiporexia), dispneia (falta de ar), dores musculares e dores no corpo (mialgia). Alguns destes 

sinais e sintomas apresentam características inespecíficas, pois também se evidenciam em 

outras doenças. Outros, no entanto, parecem ser mais específicos à covid-19, como a perda de 

olfato e paladar. Ressalta-se que eles podem aparecer de forma isolada ou em conjunto, não 

sendo incomum a manifestação de apenas alguns deles. 

Dentre estes sinais e sintomas elencados, alguns são indicativos de que a doença 

está evoluindo para uma forma mais grave, como a falta de ar, dor no peito ao respirar, aumento 

da frequência respiratória, persistência e aumento da febre e/ou da tosse, acordar com falta de 

ar, confusão mental, ou presença de cor azulada na face e/ou nos lábios (indicativo de falta de 

oxigênio). Na apresentação de algum destes sinais, deve-se procurar uma Unidade Básica de 

Saúde, uma Unidade de Pronto-Atendimento ou um serviço de Emergência. 

Além disso, os idosos com covid-19 podem apresentar um quadro diferente de 

sinais e sintomas do apresentado pelas populações mais jovens, como por exemplo, não 

apresentar febre. 

Outras manifestações clínicas extrapulmonares podem estar associadas à infecção 

por Sars-CoV-2. Estas manifestações podem incluir: tromboembolismo; alterações cardíacas 

(arritmias cardíacas e isquemia miocárdica); alterações renais (hematúria, proteinúria e 

insuficiência renal); alterações gastrointestinais (diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, 

anorexia); alterações neurológicas (cefaleia, tontura, encefalopatia, ageusia, anosmia, acidente 

vascular encefálico); alterações hepáticas (aumento de transaminases e bilirrubinas); alterações 
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endócrinas (hiperglicemia e cetoacidose diabética) ou alterações dermatológicas (rash 

eritematoso, urticária, vesículas, petéquias, livedo reticular). Essas informações são importantes 

para garantir que os casos não deixem de ser reconhecidos devido à provável apresentação de 

sintomas atípicos ou mínimos nessas pessoas (Anvisa, 2020). 

 

 
4.5 Diagnóstico 

 
 

O reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido são essenciais para impedir a 

transmissão e fornecer cuidados de suporte em tempo hábil (BRASIL,2020). 

O diagnóstico de certeza da covid-19 é feito por meio da identificação do vírus em 

raspados (swabs) de mucosa nasofaríngea através de uma reação de polimerase em cadeia-PCR. 

Testes rápidos que detectam a presença de imunoglobulinas (anticorpos) também estão 

disponíveis. É possível fazer o diagnóstico de alta probabilidade da covid-19 utilizando critérios 

laboratoriais e de imagem (Fundacentro, 2020). 

O teste padrão-ouro para diagnóstico da covid-19 é o RT-PCR em tempo real, o 

qual detecta o RNA do vírus Sars-CoV-2. O melhor momento para sua coleta é entre o 3º e 7º 

dias a partir do início dos sintomas, por meio da coleta de swab de naso ou orofaringe (Anvisa, 

2020). 

Os testes sorológicos (testes rápidos) são aqueles que detectam anticorpos 

produzidos contra o vírus Sars-CoV-2 e o melhor momento para sua coleta é a partir de 10 a 15 

dias do início dos sintomas. Podem ser usados como exame complementar para diagnóstico de 

infecção prévia ou recente pela covid-19, especialmente quando a infecção viral está em via 

aérea baixa e o RT-PCR em tempo real pode ser negativo em secreção de naso ou orofaringe. 

É importante atentar, contudo, que testes sorológicos não devem ser utilizados isoladamente 

para estabelecer presença ou ausência de infecção ou re-infecção por Sars-CoV-2, diagnóstico 

da covid-19, bem como para indicar período de infectividade da doença ou sinalizar 

possibilidade de retirada do isolamento (Anvisa, 2020). 

 
 

4.6 Vacinação 

 

A pandemia da Covid-19 é o maior agravo de saúde da atualidade, tendo ocasionado, até 

31 de agosto de 2021¹, 20,7 milhões de casos e cerca de 580 mil óbitos no Brasil. Para conseguir 

atingir o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, diversos países e empresas 

farmacêuticas estão empreendendo esforços na produção de vacinas seguras e eficazes contra a 

Covid-19 e no monitoramento das vacinas que já se encontram com liberação para uso emergencial 

e/ou registradas para uso (Anvisa, 2021).  
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Tendo por base as discussões desenvolvidas pelos grupos técnicos no âmbito da Câmara 

Técnica Assessora em Imunização, o Programa Nacional de Imunizações elaborou o Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 (PNO), atualmente em sua décima 

edição, com o intuito de dar diretrizes e monitorar a vacinação da Covid no país.  

Considerando a transmissibilidade da Covid-19 (R0 entre 2,5 e 3), cerca de 60 a 70% da 

população necessitaria estar imune (assumindo uma população com interação homogênea) para 

interromper cadeias da circulação do vírus. Desta forma, há a necessidade de vacinação de 85% ou 

mais da população para redução considerável da doença, a depender da efetividade da vacina, em 

prevenir a transmissão. 

_____________________ 

¹ - https://covid.saude.gov.br/ - Visualizado em 01 de dezembro de 2021 

A campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil iniciou-se em 18 de janeiro de 2021, 

desde então já foram distribuídas às Unidades da Federação mais de 381.214.862 de doses de 

vacina, conforme apurado pelo site do Ministério da Saúde. As vacinas adotadas pelo SUS 

passaram por todas as etapas necessárias para a criação de um novo imunizante e cumprem critérios 

científicos rigorosos adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI). O quantitativo de doses distribuídas 

contemplou 100% dos grupos prioritários, tendo sido dada a continuação mais célere da vacinação 

da população maior de 18 anos por faixa etária descendente, conforme previsto na Nota Técnica 

nº 015/SECOVID assinada em tripartite (Anvisa, 2021). 

Neste momento o Brasil conta, conforme registros na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, com as vacinas dos fabricantes Pfizer/Wyeth, AstraZeneca/Fiocruz, 

Sinovac/Butantan e Janssen. Todas estas vacinas possuem indicação para uso na população acima 

de 18 anos. 

Já os adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades, devem ser vacinados seguindo 

ordem de prioridades, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Além disso, a pasta reforça 

a orientação para que estados e municípios utilizem apenas a vacina da Pfizer/BioNTech, única 

autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa-etária. A 

orientação garante a segurança da campanha. 

Embora as novas vacinas contra o Sars-CoV-2 sejam uma estratégia potencial de saída da 

pandemia, o sucesso depende muito das propriedades das vacinas e da aderência da população à 

vacinação. Um estudo de modelagem matemática, publicado em junho de 2021 na revista The 

Lancet Infectious Diseases, aponta que, em todos os cenários de vacinação que foram investigados, 

as previsões destacam os riscos associados ao relaxamento precoce ou rápido das medidas de 

intervenção não farmacológicas (Moore et al., 2021). É certo que, com o avanço de instrumentos 

de saúde pública, especialmente o desenvolvimento em tempo muito curto, de testes para detecção 

do Sars-CoV-2 e de vacinas, o cenário da pandemia tem sido modificado. No entanto, restam ainda 
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incertezas sobre o cenário epidemiológico, especialmente considerando o elevado número de 

novos casos diários no mundo e, em especial, a existência de regiões com grande quantidade de 

novos casos e baixa cobertura vacinal, que fornece um cenário propício para o surgimento de novas 

variantes mais virulentas, a exemplo das Variantes Delta e Ômicron (Junejo et al., 2020; Mahase, 

2021; Roser et al., 2021).  

Desde a caracterização genômica inicial do vírus Sars-CoV-2, observou-se que este vírus 

se divide em diferentes grupos genéticos ou clados, e quando ocorrem mutações específicas, estas 

podem estabelecer uma nova linhagem (ou grupo genético) do vírus em circulação. É comum 

ocorrer vários processos de microevolução e pressões de seleção do vírus, no qual pode haver 

algumas mutações adicionais e, em função disso, gerar diferenças dentro daquela linhagem. 

Quando isso acontece, caracteriza-se como uma nova variante daquele vírus e, quando as mutações 

ocasionam alterações relevantes clínico-epidemiológicas, como maior gravidade e maior potencial 

de infectividade, essa variante é classificada como VOC, em inglês, variant of concern, em 

português traduzido para variante de atenção e/ou preocupação. A OMS estabeleceu critérios para 

o monitoramento das principais variantes da Sars-CoV-2 e as classificaram entre variantes de 

interesse ou variant of interest (VOI), e variantes de preocupação ou variant of concern (VOC). 

Existem também incertezas quanto ao comportamento dessa nova variante (Ômicron) 

frente às vacinas utilizadas na imunização da população. Uma variante sintética previamente 

descrita com 20 mutações na proteína spike foi associada ao escape quase completo de soros 

convalescentes e vacinados (ECDC, 2021). A Ômicron é a variante com maior número de 

mutações até o momento detectada.  

Assim, as vacinas disponíveis atualmente podem oferecer algum nível de proteção contra 

hospitalização e morte. No entanto, estudos in vitro avaliando a capacidade de neutralização de 

soro de vacinados e convalescentes contra isolados de pseudo ou vírus vivos de Ômicron são 

urgentemente necessários para compreender melhor seu potencial de escape contra a vacinação e 

imunidade adquirida por infecção. Espera-se que esses dados estejam disponíveis dentro de duas a 

três semanas (ECDC, 2021).  

De acordo com a Nota Técnica nº 43/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, o avanço da 

vacinação contra a covid-19 no Brasil permitiu alcançar notáveis ganhos em saúde pública, 

reduzindo de maneira significativa a ocorrência de casos graves e óbitos pela Covid-19. Neste 

momento, a vacinação em toda população adulta ocorre de maneira acelerada, no entanto, há de se 

reconsiderar as estratégias de vacinação em determinados grupos de maior vulnerabilidade, visto 

que está sendo observado um incremento da morbimortalidade nas últimas semanas nestes grupos. 

A NT considerou a elevada cobertura vacinal com 2 doses na população idosa, e que os idosos 

acima de 70 anos continuam sendo os mais acometidos pelas formas graves da Covid-19 com 

indícios de ascensão nas taxas de hospitalizações desta população. Tanto os idosos quanto os 

indivíduos com alto grau de imunossupressão apresentaram menor proteção pelo esquema padrão 



21 
 

da vacinação aos mais diversos tipos de imunizantes (Anvisa, 2021).  

 A dose de reforço refere-se à aplicação de uma dose a mais na população, além do esquema 

de vacinação primário (uma ou duas doses, dependendo da vacina usada). A vacina a ser utilizada 

para a dose adicional deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro 

(Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca). Em 

Dezembro de 2021, o Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo da dose de reforço da 

vacina contra covid-19. O intervalo passou de seis para quatro meses após o esquema vacinal 

completo. Além disso, a partir de agora, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com 

mais de 18 anos. 

Reiteramos a observância das medidas não farmacológicas, imperativas à quebra da cadeia 

de transmissão do coronavírus, uma vez que a imunização se completa com a totalidade do 

esquema vacinal e os imunizantes disponíveis na atualidade possuem efetividade comprovada em 

impedir as formas moderadas e graves da covid-19, entretanto as evidências de que não haja a 

contaminação e infecção do indivíduo imunizado e exposto ao vírus ainda são escassas.  

As atividades de vacinação devem estar alinhadas com as diretrizes existentes sobre a 

minimização da transmissão de infecções. Desta forma, os serviços devem aderir rigorosamente às 

boas práticas de prevenção e controle de infecção, destacadas pelas Notas Técnicas e nas demais 

orientações e normativas já existentes sobre o tema que foram publicadas pela Anvisa ou 

Ministério da Saúde. Entre as medidas de prevenção de infecção, particularmente considerando a 

prevenção da transmissão da covid-19, destacam-se a higiene adequada das mãos (com água e 

sabonete OU preparação alcoólica à 70%), o uso de máscaras cirúrgicas, a limpeza e desinfecção 

das superfícies, a manutenção do ambiente ventilado, o gerenciamento dos resíduos, entre outros. 

Com o advento da Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de 2022, que tornou 

obrigatória a comprovação do esquema vacinal contra a COVID – 19 para acesso às dependências 

físicas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), 

entende-se pela ampliação da redução dos riscos de contaminação como forma de barreira ao 

contágio uma vez que a exigência passa a ser feita à toda a comunidade acadêmica e externa que 

porventura venha a acessar os espaços da Universidade. 

Neste caso, recomenda-se que os comprovantes sejam realizados por instrumento adequado 

que permita o controle efetivo. No casos das pessoas que não tenham feito a imunização, orienta-

se pelo envio periódico de testes tipo RT-PCR ou do teste antígeno negativos para Covid-19 

realizados, em formato físico ou digital, conforme o caso em que se enquadrem. Na hipótese de 

que possuam contraindicação à vacina contra a COVID-19 recomenda-se o envio do atestado 

médico datado, assinado e carimbado por profissional médico externo à Unilab com CRM válido, 

justificando a contraindicação. 

 

5 MEDIDAS PREVENTIVAS GERAIS 
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As medidas preventivas gerais devem ser adotadas por toda a comunidade 

acadêmica para uma melhor eficácia do enfrentamento da covid-19. A instituição deverá 

fornecer condições para a implementação destas medidas e divulgar informativos de fácil 

compreensão com o objetivo de promover uma sensibilização e uma maior adesão aos cuidados 

a serem adotados, conforme orientação dos órgãos competentes.  

Especialistas apontam que mesmo pequenas medidas para reduzir transmissões têm 

grande impacto na atual pandemia, especialmente quando combinadas com medidas 

preventivas adicionais, como as já mencionadas, são absolutamente necessárias. 

 

5.1 Etiqueta respiratória 

 
 

A transmissão do vírus Sars-CoV-2 de pessoas infectadas para outras pessoas pode 

ocorrer também por gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tem tosse 

ou espirra. Essas gotículas podem atingir boca, nariz e mucosas de pessoas próximas ou serem 

inaladas nos pulmões (BRASIL, 2020). 

Dessa forma, uma das estratégias de prevenção da disseminação do vírus é a adoção 

da etiqueta respiratória. Este termo se refere a uma conduta que deve ser adotada em situações 

de espirros, tosse e coriza e tem como objetivo evitar a dispersão de gotículas, além da 

contaminação das mãos. A adoção desta prática se trata de um compromisso coletivo da 

comunidade acadêmica, promovendo um ambiente mais saudável e diminuindo o risco de 

transmissão da doença. Esta prática consiste em: 

 

a) utilizar um lenço ou cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo 

ao tossir ou espirrar. Nunca utilizar as mãos para cobrir a boca e o nariz quando 

tosse ou espirra; 

b) lavar as mãos após a realização da etiqueta respiratória; 

c) evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

d) lavar as mãos quando necessitar tocar o rosto; 

e) evitar abraços, beijos, apertos de mãos; 

f) adotar um comportamento amigável sem contato físico; 

g) higienizar com frequência o celular;  

h) não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e 

copos; 

i) evitar aglomerações e manter os ambientes limpos e bem ventilados; 

j) ficar em casa se estiver com sintomas gripais, evitando contato físico com 

outras pessoas, enquanto estiver com os sintomas e caso esteja com confirmação da 

covid-19, o isolamento domiciliar social deverá ser de 7 dias desde que não 

apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas e sem o uso de 

antitérmicos. 

 

 Orientações para quarentena de contactantes: A quarentena é recomendada quando 

ocorre o contato próximo desprotegido com casos suspeitos ou confirmados de covid-19. O 

período indicado para a quarentena é de 14 (catorze) dias após a data da última exposição ao 
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caso suspeito ou confirmado. Contudo, segundo orientações do CDC, a quarentena pode ser 

reduzida para 7 (sete) dias se o indivíduo for testado a partir do 5º dia do último contato, E tiver 

resultado negativo E não apresentar sintomas no período. Cabe ressaltar que nesta situação o 

monitoramento dos sinais e sintomas deve ser continuado até o 14º dia e as medidas gerais de 

prevenção e controle devem ser reforçadas (BRASIL, 2022). 

    

5.2. Higienização das mãos  

 

 
 

A pele é um reservatório natural de diversos microrganismos que podem ser 

transferidos de uma superfície para outra por meio de contato direto (pele com pele) ou indireto, 

através do contato com objetos e superfícies contaminadas. Neste contexto, as mãos constituem 

a principal via de transmissão de microrganismos, pois utilizamos as mãos para quase tudo que 

fazemos. A higienização das mãos é uma das medidas preventivas em relação à transmissão do 

novo coronavírus (Anvisa, 2007). 

Para uma correta higienização das mãos deve-se considerar: técnica adequada 

(passo a passo), devendo ser friccionadas todas as superfícies da mão e o tempo correto 

preconizado para a realização do procedimento. No âmbito da universidade, a higienização das 

mãos poderá ser realizada de duas maneiras: higienização simples com água e sabão líquido ou 

fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica. O uso de sabonete líquido e preparação 

alcoólica para a higienização das mãos não devem ser utilizados concomitantemente. 

A higienização das mãos deverá ser realizada por toda a comunidade acadêmica 

quando as mãos estiverem visivelmente sujas e nas seguintes situações: 

a) ao entrar e ao sair da Instituição; 

b) ao entrar e ao sair dos setores administrativos, salas de aula, biblioteca, 

ambulatório, laboratórios, refeitórios, cantina, copa e banheiros; 

c) ao colocar e ao retirar a máscara facial; 

d) após tossir, espirrar ou assoar o nariz; 

e) antes e após tocar em objetos, utensílios e superfícies; 

f) antes de tocar o rosto; 

g) antes, durante e após a preparação de algum alimento; 

h) antes e depois das refeições. 

 

 
Deve ser prevista a instalação de ilhas com pias e sabão em locais estratégicos como 

entradas e locais de maiores movimentações para que esta prática não seja realizada apenas nos 

banheiros. 

 

         5.2.1 Higienização simples: com sabonete líquido e água 

 

Finalidade: remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim 
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como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à 

proliferação de microrganismos. 

 

Duração do procedimento: a higienização simples das mãos deve ter duração mínima de 40 

(quarenta) a 60 (sessenta) segundos. 

 

Técnica (APÊNDICE A): 

a) retirar todos os adornos; 

b) molhar as mãos com água; 

c) aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir 

toda a superfície das mãos; 

d) ensaboar as palmas das mãos friccionando-as entre si; 

e) esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os 

dedos e vice-versa; 

f) entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais; 

g) esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando 

os dedos, com movimentos de vai-e-vem e vice-versa; 

h) esfregar o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita utilizando- se 

de movimento circular e vice-versa; 

i) friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão 

esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa; 

j) enxaguar bem as mãos com água; 

k) secar as mãos com papel toalha descartável; 

l) utilizar papel toalha para fechar a torneira, no caso de torneiras de fechamento 

manual. 

 

 
Em relação à fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica: 

 
 

Finalidade: a utilização de preparação alcoólica para higiene das mãos sob as formas gel, 

espuma e outras (na concentração final de 70%) tem como finalidade reduzir a carga microbiana 

das mãos e pode substituir a higienização com água e sabonete líquido quando as mãos não 

estiverem visivelmente sujas. 

 

 

Duração do procedimento: no mínimo de 20 a 30 segundos. 

 
Técnica (APÊNDICE B): 

 
a) retirar todos os adornos; 

b) aplicar uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão em 

forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos; 

c) friccionar as palmas das mãos entre si; 

d) friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando 

os dedos e vice-versa; 

e) friccionar a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados; 

f) friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento vai-e-vem e vice-versa; 

g) friccionar o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando- 

se de movimento circular e vice-versa; 
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h) friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão 

esquerda, fazendo um movimento circular e vice-versa; 

i) quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. 

Observação: O uso coletivo de cremes protetores para as mãos deve ser evitado. 

 

 
 

         5.3. Uso das máscaras faciais 

 

 
Dentre as recomendações das medidas de prevenção que mitigam a possibilidade de 

transmissão do vírus da covid-19, o uso correto da máscara facial é considerado de fundamental 

importância.  

Com a edição do Decreto do Estado do Ceará nº 34.693, de 14 abril de 2022, art. 

1º, §§ 3º e 4º, além dos ambientes abertos, deixa também de ser obrigatório o uso de máscaras 

de proteção em ambientes fechados, à exceção do transporte coletivo, seus locais de acesso e 

dos equipamentos de saúde, tais como hospitais, policlínicas, clínicas médicas e odontológicos, 

postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). 

Todavia, fica recomendado o uso de máscaras por idosos, pessoas com 

comorbidades ou que estejam com sintomas gripais. 

Aplica-se também à comunidade acadêmica do Estado da Bahia o uso facultativo 

do uso de máscara em locais abertos e fechados, com exceção aos profissionais que atuem em 

serviços de saúde ofertados pela Universidade ou no uso de transporte coletivo (intercampi). 

 
 

5.3.1. Máscaras de tecido (não profissional) 

 

 
Máscaras de tecido (caseiras) impedem a disseminação de gotículas expelidas do 

nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que pode auxiliar na 

diminuição da contaminação do vírus e devem seguir as seguintes orientações (BRASIL, 2020): 

 

a) podem ser feitas de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos. 
 

b) devem ter pelo menos 2 (duas) camadas de tecido. 
 

c) a máscara deve ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir totalmente a boca 

e nariz, sem deixar espaços nas laterais. 
 

d) é recomendável que cada pessoa tenha máscaras reservas de uso individual. 
 

e) a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada. 
 

f) enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la e ajustá-la, principalmente 

na rua. 
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A máscara de tecido não é um EPI, por isso não deve ser usada quando se deveria 

usar a máscara cirúrgica (durante a assistência ou contato direto, a menos de 1 metro de pessoas 

que precisem de atendimento dentro do ambulatório da Unilab). 

 

 

 5.3.1.1. Higienização das máscaras de tecido 

 
As máscaras devem ser trocadas depois de 2 (duas) horas e/ou caso fique úmida; 

 

 

a) faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 

a 2,5%) por 30 (trinta) minutos; 
 

b) a proporção de diluição a ser utilizada é de 1 (uma) parte de água sanitária para 

50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água 

potável); 
 

c) após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água 

e sabão;  

 

d) após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão;  
 

e) recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) lavagens;  
 

f) a máscara deve estar seca para sua reutilização;  
 

g) após secagem passar o ferro quente na máscara e acondicionar em saco plástico 

limpo; 

  
h)  trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade; 
 

i)  descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou 

funcionalidade comprometida; 
 

j) aos sinais de desgaste da máscara, esta deve ser inutilizada e uma nova máscara 

deve ser feita;  
 

k) as máscaras de TNT não podem ser lavadas, devem ser descartadas após o uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3.2. Cuidados na hora de colocar e retirar a máscara facial 

 
 

Antes: 

g) assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas); 
 

h) fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com álcool em 

gel (70%); 
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i) tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve executar 

imediatamente a higiene das mãos; 
 

j) cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais; 
 

k) manter o conforto e espaço para a respiração; 
 

l) evitar uso de batom ou outra maquiagem durante o uso da máscara. 

 
 

Depois: 

 

a) fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com álcool em 

gel (70%); 
 

b) para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para 

não tocar na superfície externa; 

 

c) acondicione em um saco ou envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro 

material, desde que não fiquem totalmente fechadas (para máscaras de tecido 

reutilizáveis) e para máscaras descartáveis, colocar em um saco fechado e 

descartar em lixo adequado; 
 

d) repita os procedimentos de higienização das mãos após a retirada da máscara.
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5.4 Recepção da comunidade acadêmica 

 
 

a) recomendável a utilização de EPIs pelos colaboradores que exercem atividade 

laboral na recepção, além de adoção das outras medidas preventivas, como: 

higienização das mãos e etiqueta respiratória; 

b) disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% para a higienização das mãos 

na entrada da instituição, preferencialmente com acionamento por pedal ou 

automático; 

c) enfatizar a recomendação da utilização de máscara facial por idosos, pessoas 

com comorbidades ou que estejam com sintomas gripais, bem como a 

realização de higienização das mãos, antes de entrar na universidade; 
d) fixar cartazes, além de outros meios que garantam mais inclusão no acesso aos 

conteúdos (gravação de áudios, vídeos, linguagem de sinais) com informações 

sobre a covid-19: forma de transmissão, sinais e sintomas, assim como as 

medidas preventivas gerais (higienização das mãos, etiqueta respiratória, 

utilização de máscara) para evitar a transmissão da doença, com o objetivo de 

promover educação em saúde; 
e) sensibilizar as pessoas a ficarem em casa quando estiverem com sinais e 

sintomas da doença ou quando tiverem tido contato direto com uma pessoa com 

covid-19;  
f) utilizar mais de uma porta de acesso, separando entrada e saída, quando a 

conformação do ambiente permitir e organizar horários de entrada e saída para 

servidores, colaboradores e estudantes;  
g) retirar das salas de espera e portarias todos os itens que podem ser manuseados 

pelas pessoas, como panfletos, revistas e propagandas comerciais; 
h) utilizar tecnologias virtuais, preferencialmente, para reduzir o fluxo de pessoas 

na instituição;  
i) substituir protocolos que envolvam anotações de empréstimos, de entradas nos 

prédios e entrega de chaves por planilhas eletrônicas;  
j) orientar a comunidade acadêmica sobre a necessidade de realização de uma 

autoavaliação de saúde para detecção precoce da covid-19, por meio de 

formulário eletrônico ou aplicativo, antes de sair de casa;  
k) restringir a entrada de grupos de visitantes externos (como grupos de escolas, 

turistas e afins);  
l) controlar o acesso de entregadores nos espaços da universidade; 
m) incentivar o cumprimento do esquema vacinal para toda a comunidade 

acadêmica (servidores, terceirizados e discentes), a fim de promover e prevenir 

os agravos no âmbito da saúde coletiva. 

 

 
O uso de tapetes sanitizantes tem sido difundido como medida de desinfecção das 

solas de sapato de quem entra em um determinado ambiente, porém, esta medida não é 

recomendada nas instituições de ensino por falta de comprovação científica sobre a sua 

efetividade. Dessa forma, recomenda-se a desinfecção regular dos pisos com os materiais 

apropriados, segundo indicação da Anvisa na nota técnica nº 47. 

 
5.5 Detecção precoce e acolhimento de pessoas com sintomas respiratórios 

 
A detecção precoce de pessoas com sintomas respiratórios que estejam na 

instituição se torna imprescindível para a quebra da cadeia de transmissão do novo coronavírus. 

Dessa forma, recomendamos: 
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a) divulgar amplamente, por meio de cartazes e meios digitais, sobre os sinais e 

sintomas da covid-19; 
b) incentivar a comunidade acadêmica para se auto monitorar quanto à sinais e 

sintomas da covid-19;  
c) ao apresentar algum sintoma respiratório ou outro sintoma sugestivo de Covid-

19, procure atendimento presencial em um posto de saúde do município 

(vinculado ao SUS). Caso tenha sintomas ou seja diagnosticado com COVID-

19: evite comparecer presencialmente à Unilab e a outros espaços públicos de 

movimentação de pessoas;  
d) divulgar sobre os procedimentos a serem adotados perante a identificação de 

um caso suspeito de covid-19 no âmbito da universidade;  
e) fornecer máscara cirúrgica para a pessoa que está com sintomas respiratórios. 

A máscara age para conter na fonte as secreções respiratórias potencialmente 

infecciosas; 
f) restringir a entrada de pessoas não-autorizadas em áreas de acolhimento 

evitando contaminação; 
g) fornecer orientações sobre os cuidados necessários para a pessoa com suspeita 

ou confirmação de covid-19 e seus cuidadores durante o isolamento domiciliar; 

h) permitir aos servidores ficar em casa para cuidar de membro doente da família 

ou crianças;  

i) afastar das atividades presenciais, servidores, colaboradores e estudantes 

considerados pertencentes ao grupo de risco, enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19), conforme descrito em uma das situações abaixo: 

 

Quadro 1: Grupos de risco para a covid-19 

 

Possuir idade igual ou maior que 60 anos; 

 Preexistência de comorbidades, tais como: doença renal crônica, 
doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial grave, pneumopatias crônicas graves, anemia 
falciforme, câncer, obesidade mórbida (IMC≥40), Síndrome de 

Down; 
Indivíduos imunossuprimidos; 

 Gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos há até 45 

dias). 

Fonte:  Plano Nacional de Imunização (2021) 

 
Os servidores caracterizados em uma das seguintes situações acima, deverão 

proceder com abertura de processo SEI “Pessoal: Medidas Preventivas – Coronavírus (covid- 

19)”, conforme Instrução Normativa SGP Nº 2/2020.  

Os servidores que se encontram de licença para tratamento de saúde devido à covid- 

19, deverão enviar o atestado médico digitalizado para o seguinte e-mail: 

 
Quadro 2: E-mails para comunicação de afastamento por motivo de saúde 
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Envio de atestado médico digitalizado 

Servidores lotados no campus dos Malês periciasfc@unilab.edu.br 

Servidores lotados nos campi da 

Liberdade, das Auroras e Unidade 

Acadêmica de Palmares 

 
pericia@unilab.edu.br 

Fonte: Unilab (2020). 

 

 
Recomenda-se atenção aos casos de servidores que coabitem com idosos ou pessoas 

com deficiência e integrantes do grupo de risco para a COVID-19 (Instrução Normativa Nº 109, 

de 29 de outubro de 2020). Considerando-se que estes servidores podem tornar-se 

potencialmente vetores e transmissão a indivíduos notadamente com maior vulnerabilidade em 

se analisando o aspecto da imunidade, é importante que as medidas deste protocolo antecipem 

e vislumbrem aspectos sensíveis das questões em tela. 

Dessa forma, apesar da Instrução Normativa nº 109, de 29 de outubro de 2020 ter sido 

substituída pela Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021 e que 

o ponto aqui recomendado, fora subtraído, sugere-se, quando possível, a adoção de medidas que 

possibilitem a redução de uma possível exposição, como a proposição de revezamento no 

ambiente de trabalho, opção por horários em ajam menor fluxo de pessoas ou mesmo o trabalho 

remoto,  recomendação para os servidores. 

 
5.5.1 Fluxo de acolhimento para casos suspeitos da COVID-19 nas instalações da 

Unilab  

 

O Comitê Institucional de Enfrentamento ao COVID -19 ficará ciente dos indicadores 

através do envio diário deste censo pela unidade responsável pelas empresas terceirizadas e dos 

indicadores da DAS (servidores Taes e docentes) e Coase (discentes) explanados nas reuniões deste 

comitê, que avaliará se as atividades serão suspensas ou não. 

 
5.6 Atendimento ao público externo 

 
 

Para atendimento ao público externo, as recomendações são: 

a) reforçar a limpeza sistemática de locais que ficam mais expostos ao toque das 

mãos, como maçanetas de portas, braços de cadeiras, telefones e bancadas;  

b) fixar, em locais estratégicos e de alcance visual do público, lembretes sobre 

medidas de etiqueta respiratória como cobrir o rosto em caso de tosse e espirros 

com os cotovelos, medidas de higienização sistemática com utilização de água 

e sabão em intervalos regulares e uso de sanitizante adequado para as mãos, 

como álcool 70%;  

c) disponibilizar, de forma visível, e de fácil acesso insumos como álcool em gel 

70% ou equivalente profilático aos servidores, colaboradores e público externo;  

mailto:periciasfc@unilab.edu.br
mailto:pericia@unilab.edu.br
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d) estimular e respeitar as orientações de uso recomendado de máscaras para 

servidores, colaboradores e público externo idosos, pessoas com comorbidades 

ou que estejam com sintomas gripais;  

e) priorizar agendamentos de horários para evitar aglomeração e distribuir o fluxo 

de pessoas;  

f) disponibilizar espaço externo para área de espera, sempre que possível, 

considerando as orientações do MS e as medidas de sinalização necessárias para 

manutenção do distanciamento físico seguro; 

g) priorizar estratégias especiais para pessoas com mais de 60 anos de idade ou 

que estão no grupo de risco, como horários exclusivos de atendimento 

presencial ou canais online de atendimento. 

 
 

5.7 Recebimento de mercadorias, protocolos, documentos e demais itens 

 
 

Após o recebimento de produtos, protocolos, documentos ou demais itens, advindos 

de outros setores ou estabelecimentos, deve-se atentar para a realização da higienização dos 

itens com água e sabão e desinfetados com álcool 70% ou hipoclorito de sódio, conforme o 

invólucro do produto permita. Caso a embalagem não permita o contato com os produtos 

indicados para a higienização, o item deve ser reservado em um local e deixar em espera de no 

mínimo 5 (cinco) dias, para então ser encaminhado ao setor de destino, de acordo com o tempo 

de espera ou a manipulação do item com luvas e higiene adequada das mãos (BRASIL, 2020a). 

Dentro de cada setor, mediante o recebimento de produtos ou documentos externos, deve-se 

atentar para a situação supracitada dos cuidados com a higienização e manipulação dos itens: 

seja por limpeza, desinfecção ou guarda do material por tempo determinado. Com isso, se faz 

necessária a possibilidade de que os prazos dos processos encaminhados já considerem o tempo 

de guarda dos documentos antes da manipulação; a partir disso, precisa-se priorizar o uso de 

documentos digitais. Entretanto, quando é preciso manipular o documento por conta da 

urgência dos prazos, atentar-se para o uso de luvas, higiene correta das mãos e evitar tocar o 

rosto durante o manuseio do produto ou antes das mãos higienizadas (BRASIL, 2020a). 

 
 5.7.1 Nos serviços de Almoxarifado, Patrimônio e Recepção 

 
 

Na entrega e/ou recebimento de mercadorias externas, as recomendações são: 
 

a) quando possível, colocação de janela drive-through para atendimento e recepção 

de itens pequenos ou que venham pelos correios (Recepção) - (OSHA, 2020) - 

Adaptação de “Instalação de uma janela drive-through para atendimento ao 

cliente”. 

b) mediante recebimento de materiais dos fornecedores, desinfetar materiais 

entregues antes do acondicionamento no local de guarda (BRASIL, 2020b).  
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Na entrega e/ou recebimento de mercadorias internas, seguem as recomendações: 
 

a) unidades precisam formalizar solicitação de materiais e agendamento das entregas 

com antecedência, por meio eletrônico, a fim de otimizar o controle de distribuição 

dos insumos;  

b) afixar barra de acrílico em balcão/mesa de atendimento a fim de evitar contato 

com as pessoas durante o fornecimento de materiais; 

c) implantar assinatura digital em documentos, tais como nota de fornecimento, que 

não requeiram exclusividade de assinatura manual (e-mail, documentos 

eletrônicos etc.) (BRASIL, 2020b). 

 

 
5.8 Limpeza e desinfecção (serviços operacionais) 

 

 
É necessário capacitações com a equipe de limpeza, orientando sobre a condução 

adequada de suas atividades, bem como devem ser fornecidos EPIs (pela contratada) conforme 

as funções realizadas, materiais e itens necessários para a higienização dos ambientes (BRASIL, 

2020c). 

As orientações dadas precisam ser fornecidas de maneira que haja fácil 

compreensão dos conteúdos abordados por todos. Devem ser incluídas na capacitação 

orientações sobre a COVID19, incluindo conhecimento dos fatores de risco, medidas de 

proteção, como os cuidados adequados com seus EPIs, etiqueta respiratória e limpeza das mãos. 

Da mesma forma que orientações quanto a colocação, uso e retirada adequada dos EPI's também 

deve estar contida nessa apresentação (OSHA, 2020). Com o retorno presencial das atividades 

é necessário intensificar os processos de higienização abordados neste tópico.  

 
 5.8.1 Processo de limpeza 

 

 
Atualmente se sabe que o coronavírus pode sobreviver por horas ou até dias em 

superfícies específicas. Por isso, o processo de limpeza seguido de desinfecção se faz tão 

necessário. O processo de limpeza envolve a retirada de toda sujidade nas superfícies e objetos, 

podendo ser realizada de forma mecânica, física ou química, entretanto, não mata os 

microrganismos, apenas diminui os riscos de contágio das infecções. Durante a limpeza de 

superfícies e ambientes deverão ser repostos os insumos para higiene nos ambientes como 

sabonetes líquidos, papel-toalha, álcool em gel, bem como a retirada e o descarte adequado dos 

resíduos armazenados até o período da limpeza (Anvisa, 2020; BRASIL, 2020a). 

No contexto da pandemia da covid-19, os processos de limpeza precisam ser 

adaptados e seguir orientações específicas quanto às peculiaridades das técnicas aplicadas, 

periodicidade e equipamentos utilizados. O fiscal de contrato dos serviços de limpeza deve 

supervisionar e garantir a implantação das recomendações necessárias e pode solicitar apoio 

técnico para orientações mais específicas de atuação nesses processos (BRASIL, 2020a). 
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Todas as superfícies têm possibilidade de serem reservatório do coronavírus, no 

entanto, algumas possuem maior probabilidade de se tornarem veículo de transmissão devido 

estarem em contato constante com usuários no dia-a-dia, como: interruptores de luz, botões de 

elevadores e de descarga, maçanetas, torneiras, corrimãos, telefones, teclados de computadores, 

bancadas, mesas, cadeiras, dentre outros. Da mesma forma que existem ambientes de uso 

contínuo que também possuem maior risco de contágio do vírus, como instalações sanitárias 

públicas, espaços de consumo e produção de alimentos (UFC, 2020). 

Diante deste cenário, orienta-se que a frequência de limpeza das bancadas, 

maçanetas, corrimãos, mesas e cadeiras aumente e com isso, as equipes de limpeza sejam 

reorganizadas em escalas a fim de atender todos os setores; bem como implementar ações no 

âmbito do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) (BRASIL, 

2020c; AESPE, 2020). Para isso, a empresa responsável pelos serviços de limpeza deverá 

manter o controle dos processos por meio de planilha de registro de limpeza com a frequência 

e colaborador responsável (UFC, 2020). 

Da mesma forma, os colaboradores precisam atentar para as orientações dos 

fabricantes nos rótulos dos produtos para limpeza e desinfecção sobre o modo de uso, 

concentração, tempo de contato etc. Com isso, é importante que as empresas contratadas para 

prestar serviço à instituição sejam orientadas a pedir que os colaboradores doentes fiquem em 

casa e estes não devem sofrer sanções punitivas por isso (OSHA, 2020; UFC, 2020). 

 

As orientações gerais de limpeza são: 

 
 

a) a limpeza pode ser realizada com detergentes de base desinfetante tanto na forma 

líquida, gel, espuma ou spray; 

 

b) faz-se necessário reforçar que se deve aumentar a frequência da limpeza nos 

ambientes e em superfícies, principalmente nas maçanetas, obedecendo o que 

preconiza a Portaria PROAD nº 06/2020, de 09 de julho de 2020;  

 

c) os baldes e panos de limpeza devem ser limpos e desinfetados depois do uso. 

Cada setor deve ter os panos identificados para piso, parede, tetos e mobília 

exclusivos; e que precisam ser acondicionados adequadamente (BRASIL 

2020a);  

 

d) é importante que se evite o uso de aspiradores de pó, dando preferência para 

limpeza úmida; e ao colocar o produto, friccionar e retirar os excessos, depois 

esperar secar;  

 

e) os materiais de limpeza dos ambientes de risco precisam ser separados dos 

demais; pois os materiais das áreas sanitárias e de acolhimento devem ser 

exclusivos;  

 

f) quanto aos baldes, rodos e esfregões do chão podem ser utilizados novamente 

desde que haja correta limpeza e desinfecção dos artigos, no entanto, é 

preferível que não sejam usados nos ambientes de refeição e espaços públicos; 
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g) os ambientes de alimentação devem ser limpos com materiais utilizados somente 

nestes ambientes e seguir legislação vigente, principalmente quanto a 

detergentes e desinfetantes visando evitar contaminação;  

 

h) evitar borrifar produtos spray nas áreas de exposição de alimentos;  

 

i) utilizar panos diferentes para realizar limpeza de bancadas e utensílios; mesas, 

cadeiras e pisos;  

 

j) na limpeza das instalações sanitárias, na parte inferior do sanitário deve ser 

utilizada escova sanitária para friccionar o local e detergente com base 

desinfetante;  

 

k) o sentido da limpeza de superfícies deve ser do sentido de cima para baixo e dos 

locais visivelmente mais limpos para os mais sujos, baseando-se no fluxograma 

abaixo, temos: 

 
 

Figura 1 - Fluxo da ordem da limpeza dos ambientes 
 

Fonte: UFC com adaptações (2020). 

 

Em relação aos equipamentos de proteção individual: 

a) a empresa responsável pelo contrato dos serviços de limpeza deve fornecer todos 

os EPIs necessários para o desenvolvimento das atividades laborais de seus 

colaboradores, de modo que se atente à natureza das atividades realizadas e 

treiná- los quanto ao uso correto destes; 

b) o EPI's indicados são: máscara comum descartável (devendo ser trocada quando 

estiver úmida ou a cada 4 horas), luvas resistentes à ação de desinfetantes 

(descartáveis), calçado adequado para limpeza e uso de fardamento diariamente 

(devendo ser utilizado somente no trabalho e trocado antes de ir para casa) (UFC, 

2020). 

 

 
 5.8.2 Processo de desinfecção 
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É o processo físico ou químico empregado para matar microrganismos (exceto 

esporos bacterianos) em superfícies ou produtos. O processo não realiza limpeza ou retira 

sujidades, mas matando esses agentes, reduz os riscos de disseminação de infecções; por isso, 

primeiro deve ser realizada a limpeza das superfícies. Diante do atual contexto de pandemia, 

todas as unidades e superfícies da instituição precisam passar por processos de limpeza e 

desinfecção, seguindo as recomendações destas diretrizes ou informações atualizadas de órgãos 

sanitários (Anvisa, 2020; BRASIL 2020a). 

As instruções gerais para desinfecção são: 

 
l) os desinfetantes, em sua maioria, necessitam de algum tempo sobre a superfície 

aplicada para começar a inativar os microrganismos, por isso, ler os rótulos dos 

produtos é importante para adequar-se ao tempo necessário; devendo ter um 

tempo destinado para a limpeza e desinfecção dos materiais; 

 

m) evitar o uso de vassouras e esfregões secos, porque podem espalhar as partículas 

contaminadas pelo ar, fazendo com que adiram a outras superfícies; 

 

n) itens de contato frequente podem ser desinfetados com álcool 70% ou 

desinfetantes domésticos, como maçanetas, corrimões, interruptores, mesas, 

telefones, teclados;  

 

o) quanto a equipamentos eletrônicos como celulares e computadores, devem se 

atentar às instruções dos fabricantes e mesmo não sendo possível consultá-los, 

utilizar flanelas específicas para eletrônicos, usando álcool isopropílico 70% ou 

outro produto químico com propriedades similares, preferencialmente para telas 

sensíveis ao contato; 

 

p) em pisos e banheiros, superfícies duras, devem ser utilizadas luvas descartáveis 

para limpeza e desinfecção, que precisam ser descartadas após utilizadas e em 

seguida as mãos precisam ser bem limpas. 
 

 

Os produtos recomendados para desinfecção de produtos e superfícies em 

substituição ao álcool 70%, são: 

a) hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS); 

b) alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%; 

c) dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo); 

d) iodopovidona (1%) 23 Peróxido de hidrogênio 0.5%; 

e) ácido peracético 0,5%; 

f) quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%; 

g) compostos fenólicos; 

h) desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa; 

 
Aviso: Produtos como água sanitária e outros alvejantes podem ser diluídos para desinfecção 

de pisos e superfícies, no entanto, podem produzir manchas nos materiais. Para chegar à 
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concentração de hipoclorito de sódio a 0,1%, orienta-se: 

 

a) água sanitária - diluir 2 ½ colheres de sopa de água sanitária para 1L água. 
 

b) alvejante comum - 2 colheres de sopa de alvejante para 1L água. 
 

Observação: Lembrar das propriedades da substância, evitando exposição contínua a luz, uso 

imediata da solução, evitar misturar com outros produtos químicos e guardar em recipiente 

opaco caso precise armazenar. 

 

Quanto aos produtos desinfetantes, os principais são: 

 
 

a)  O álcool 70%, que é um desinfetante eficaz para objetos pequenos e 

superfícies, tem ação rápida, não produz resíduos ou manchas, evapora rápido, 

não é corrosivo e é de custo baixo. O álcool 70% é recomendado para a limpeza 

prévia nos utensílios a serem desinfetados devido ser inativado por matéria 

orgânica; contudo, ele é capaz de danificar materiais de plástico, borracha, 

silicone e colas. Por ser inflamável, deve-se evitar aplicação próximo a fontes 

de calor (Anvisa, 2020). 

 

b) O hipoclorito de sódio e outros derivados do cloro é um produto instável depois 

de diluído e pode ser inativado por ação da luz, por isso precisa ser usado 

imediatamente após a diluição; além disso, não pode ser misturado com outros 

produtos químicos pois existem sérias reações entre essas interações. A 

aplicação do hipoclorito de sódio e derivados do cloro em superfícies metálicas 

gera oxidação, devendo optar-se por outros produtos para desinfetar tais 

materiais. Por serem corrosivos como a água sanitária, podem produzir lesões 

de pele e outros tecidos corporais, mucosas e vias aéreas, necessitando assim 

de EPI's adequados durante o manuseio, como óculos, luvas e máscara) 

(Anvisa, 2020). 

 

No que trata dos métodos de processamento de resíduos, o novo coronavírus é 

classificado como classe de risco 3; os resíduos de usuários suspeitos ou confirmados com a 

covid-19 são classificados como categoria A1 e, por isso, devem ser acondicionados em sacos 

vermelhos, trocados assim que atingirem a capacidade de ⅔ ou trocados no mínimo 1 (uma) 

vez a cada 48 (quarenta e oito) horas, independente do volume, sendo identificado como 

substância infectante, seguindo orientações ambientais e de segurança dos profissionais e 

usuários (BRASIL, 2020 c). 

No entanto, caso o serviço não disponha desse tipo de sacola, pode-se utilizar, 

excepcionalmente durante essa pandemia, sacos brancos leitosos com símbolo infectante para 
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descartar esses resíduos. Os sacos precisam estar em coletor de material liso, lavável, resistente 

a ruptura e punctura, vazamento e tombamento, com sistema de abertura sem  contato  manual. 

Tais resíduos precisam de tratamento antes do descarte e as instituições precisam ter um plano 

de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, para fazer a coleta, segregação, 

armazenamento, transporte e destino adequado aos resíduos (BRASIL, 2020c). 

 
 

6 CLASSIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO SERVIDOR, DISCENTE E 

COLABORADORES AO SARS-COV-2 

 
De acordo com a OSHA (2020), o risco de exposição laboral do trabalhador ao Sars-

CoV-2, vírus que causa a covid-19, pode variar desde um nível de risco baixo até um nível 

muito alto. Na tabela abaixo são explanados o tipo de exposição, definição e público envolvido: 

 
Quadro 3 - Classificação dos riscos de exposição do público-alvo da Unilab 

 

TIPO 

DE 

RISCO 

DEFINIÇÃO PÚBLICO-ALVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muito 

Alto 

 

 

 

 

 
Potencial elevado de 

exposição a secreções de 

pessoas doentes com gripe. 

Instalações aonde são 

realizados procedimentos 

médicos ou laboratoriais 

específicos. 

● Profissionais de saúde (Ex.: médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem) 

realizando procedimentos de geração de 

aerossóis (Ex.: intubação, procedimentos 

de indução de tosse, broncoscopias, coleta 

invasiva de amostras) em pacientes 

diagnosticados ou suspeitos de portar o 

Sars- Cov-2. 

● Profissionais de saúde ou de laboratório 

que realizam coleta ou manipulam 

amostras de pacientes conhecidos ou 

suspeitos de portar o Sars-CoV-2. 
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Alto 

 

 

 

 

 

 
Potencial de exposição a 

pessoas doentes ou suspeitas 

de estarem doentes. Ex.: 

Pessoas que trabalham em 

instalações do tipo 

ambulatório. 

● Equipes de assistência e suporte médico 

(Ex.: médicos, enfermeiros, técnicos e 

enfermagem e outros servidores) que 

precisam entrar no quarto de pacientes 

conhecidos ou suspeitos de portar o Sars- 

CoV-2, sem realizar, necessariamente, 

procedimentos médicos. 

● Trabalhadores de transporte médico e 

não-médicos (Ex.: operadores de 

ambulância, motoristas) que transportam 

pacientes conhecidos ou suspeitos de 

portar o Sars-CoV-2. 

 

Médio 
Demandam o contato próximo 

(menos de 1,5 m) com pessoas 

que podem estar infectadas 

com o Sars- CoV-2, mas que 

não são considerados suspeitos 

ou confirmados, tais como 

colegas de trabalho, público 

em geral, sala de aulas ou 

outras concentrações de 

pessoas.  

● Nas áreas em que há transmissão 

comunitária em andamento, os servidores, 

discentes, colaboradores dessa categoria 

podem ter contato com o público em geral 

(Ex.: ambientes de trabalho com alta 

densidade populacional, como salas de 

aulas, laboratórios, bibliotecas, 

restaurantes, auditórios, recepções, filas, 

área de convivência). 

       

 

      

         Baixo 

Não requerem contato com 

pessoas conhecidas ou 

suspeitas de estarem 

infectadas, nem contato 

frequente e próximo com o 

público em geral. 

● Os servidores e colaboradores desta 

categoria têm contato profissional mínimo 

com o público e outros colegas de 

trabalho. (Ex.: pessoal administrativo). 

 
Fonte: OSHA, (2020). 

 

 
 

7 ESTABELECIMENTO DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO SARS-COV-2 NO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

 
A hierarquia de medidas de controle é utilizada para selecionar formas de prevenir 

e reduzir riscos no ambiente de trabalho. Até o momento, a forma mais eficaz de fazer isso é 

remover sistematicamente a exposição das pessoas ao risco de contaminação pela covid-19 

através das quarentenas para casos suspeitos e confirmados, bem como para pessoas que 

tiveram contato com casos confirmados. 

Para mitigar o risco de contaminação, transmissão e patogenicidade do agente 

biológico Sars-CoV-2 em atividades presenciais, é necessária a implementação de ações e 

controles de ordem geral e específica nos ambientes laborais visando à saúde e segurança dos 
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servidores, discentes, estagiários, colaboradores e toda a comunidade acadêmica. 

Baseado na ISO 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional de 

2018, a instituição deverá seguir a seguinte hierarquia de controle de riscos: 

 

a) controle de engenharia; 

 

b) controle administrativo; 
 

c) utilizar equipamento de proteção individual (EPI) adequado. 

 

 
O controle de riscos é um processo contínuo sendo necessário constante atenção a 

toda e qualquer mudança nos ambientes de trabalho. Por essa razão os procedimentos de 

controle e gestão de riscos devem ser revisados regularmente para garantir sua qualidade e total 

eficácia. 

7.1 Controle de engenharia 

 
Os controles de engenharia envolvem o acolhimento dos servidores e colaboradores 

dos riscos relacionados ao trabalho através de adequações no ambiente que sejam 

permanentes, garantindo que máquinas, processos e produtos ofereçam maior segurança aos 

servidores e colaboradores reduzindo a exposição a riscos sem depender do comportamento 

do trabalhador. Os controles de engenharia para o Sars-CoV-2 incluem: 

 

 
a) definição de espaço de acolhimento e orientações de saúde que possibilite o 

encaminhamento de pessoas com suspeita da covid-19 que estejam na 

universidade;  

 

b) provimento de condições para a realização da higienização das mãos: 

Instalação de lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para 

papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e acionamento com pedal e 

Instalação de dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das 

mãos (sob as formas gel ou solução a 70%);  

 

c) instalação de filtros de ar de alta eficiência; 

 

d) aumentar taxa de ventilação nos ambientes de trabalho, seja por fonte natural 

ou artificial, de forma a aumentar a troca de ar no local;  

 

e) garantir que o sistema de climatização de ar não esteja reutilizando o ar e sim 

que esteja programado para renovação de ar constantemente, atendendo ao 

Regulamento Técnico do MS sobre “Qualidade do Ar de Interiores em 

Ambientes Climatizados”, com redação da Portaria MS nº 3.523, de 28 de 

agosto de 1998 e os padrões referenciais de qualidade do ar interior em 

ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, com redação 

dada pela Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Anvisa e Planos de 

Manutenção, Operação e Controle - PMOC obedecendo a parâmetros de 

qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que 
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diz respeito a poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias 

e métodos de controle, seguindo aos requisitos estabelecidos nos projetos de 

sua instalação em atendimento a Lei Nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018;  

 

f) instalar barreiras físicas, como proteções de policarbonato ou vidro 

transparente, em postos de trabalho que requeiram o contato direto do servidor 

/ colaborador com o público (exemplos: recepções, reprografias, balcões de 

atendimento, entre outros);  

 

g) ventilação especializada por pressão negativa em algumas situações, como nos 

procedimentos de geração de aerossóis (por exemplo, salas de isolamento de 

infecções transportadas pelo ar em ambientes de assistência médica e salas de 

autópsia);  

 
7.2 Controle administrativo 

 
Os controles administrativos exigem ação conjunta da instituição com os servidores 

e colaboradores através de alterações nas políticas ou procedimentos de trabalho para reduzir 

ou minimizar a exposição a um perigo. Exemplos de controles administrativos para o Sars- 

CoV-2: 

a) orientar sobre a necessidade de adoção de medidas de etiqueta respiratória, 

distanciamento social, se for o caso, utilização de máscara de proteção 

respiratória a idosos, pessoas com comorbidades ou que estejam com sintomas 

gripais.e higienização das mãos com água e sabonete líquido (40-60 segundos) 

ou preparação alcoólica a 70% (20-30 segundos);  

b) não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de 

escritórios, livros e afins;  

c) dispensar a obrigatoriedade de assinatura individual em planilhas, formulários 

e controles, tais como: listas de presença em reunião e diálogos de segurança; 

d) incentivar os servidores, discentes e colaboradores com suspeita ou 

confirmação da covid-19 a ficarem em casa (essa medida não deve implicar em 

prejuízos trabalhistas aos colaboradores);  

e) minimizar o contato entre servidores, colaboradores e discentes substituindo as 

reuniões presenciais e aulas por comunicações virtuais e implementando o 

teletrabalho, quando aplicável;  

f) estabelecer dias alternados ou turnos que reduzam o número total de servidores, 

colaboradores, discentes em uma instalação em um determinado momento, 

permitindo que eles mantenham distância um do outro enquanto mantêm suas 

atividades no local, no caso de não adoção de passaporte vacinal;  

g) cancelar viagens não essenciais para locais com surtos contínuos da covid-19; 

h) desenvolver planos de comunicação de emergência, incluindo um fórum para 

responder às preocupações dos servidores, colaboradores e discentes;  

i) estratégias de Comunicação: elaboração e divulgação de cartilhas e materiais 

sobre informações da covid-19, principalmente no que concerne às medidas de 

prevenção do novo coronavírus; exibição de vídeos; confecção de cartazes; 

disposição dos cartazes em pontos estratégicos na universidade; anúncios em 

circuitos internos de TV; disposição de informações na área de trabalho dos 

computadores da universidade; divulgação em redes sociais; e informes 
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contínuos via listas de transmissão por e-mail e redes como o WhatsApp;  

j) proporcionar a realização de orientações e campanhas de sensibilização das 

medidas seguras ao enfrentamento da covid-19 (por exemplo, etiqueta para 

tosse e uso e conservação de EPIs) de cunho remoto para toda comunidade 

acadêmica e treinamento de forma mais específica para as equipes de saúde da 

instituição. Quanto às empresas contratadas, os fiscais destas solicitarão 

treinamentos para suas equipes baseadas nas recomendações do plano de 

biossegurança institucional e/ou protocolos de biossegurança de unidades 

específicas. O material de treinamento deve ser de fácil compreensão e estar 

sempre disponível;  

k) estabelecer sinalização de segurança no ambiente (por exemplo, placas de 

obrigatoriedade de uso de EPIs aos trabalhadores que atuem em atividades com 

exposição a agentes nocivos durante à atividade laboral, higienização das mãos 

e etiqueta respiratória); 

l) realizar orientação referente à notificação na instituição sobre a ocorrência de 

contato próximo com pessoas sintomáticas e sobre a impossibilidade em 

comparecer ao trabalho e o auto isolamento. 

 

 
7.2.1 Do retorno gradual e seguro das atividades presenciais na Unilab 

 

A Portaria Reitoria nº 513, de 26 de abril de 2022, dispõe sobre o retorno gradual e 

seguro das atividades presenciais na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira e dá outras providências.   

Art. 1º Estabelecer as regras para retorno gradual e seguro das atividades 

administrativas presenciais dos servidores docentes e técnico-administrativos no âmbito da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), nos campi do 

Ceará e no campus dos Malês.  

Art. 2º O acesso às dependências físicas da Unilab, nos campi do Ceará e da Bahia, 

ficará condicionado às regras da Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de 2022 e da 

Instrução Normativa no 1, de 1º de abril de 2022. 

§ 1º Além dos ambientes abertos, deixa também de ser obrigatório o uso de máscaras 

de proteção em ambientes fechados, à exceção do transporte coletivo (intercampis) e no Centro de 

Atendimento Integrado em Saúde da Unilab (CAIS). 

§ 2º Fica recomendado o uso de máscaras por idosos, pessoas com comorbidades ou 

que estejam com sintomas gripais. 

§ 3º Fica dispensado o distanciamento mínimo de pessoas em sala de aula em virtude 

da comprovação do passaporte vacinal de que trata a Resolução Consuni/Unilab no 61, de 22 de 

março de 2022. 

Art. 3º O retorno às atividades presenciais de que trata o artigo 1º deverá ocorrer da 

seguinte forma: 

I - no formato híbrido, presencial e remoto, com presencialidade de no mínimo 3 

(três) dias, a partir de 04 de abril de 2022; 
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II - no formato híbrido, presencial e remoto, com presencialidade de no mínimo 4 

(quatro) dias, partir de 02 de maio de 2022; e 

III - no formato presencial na integralidade da jornada de trabalho semanal, a partir 

de 1º de junho de 2022. 

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput, os dirigentes de unidades deverão 

observar a garantia do cumprimento da jornada de trabalho e o atendimento ao público interno e 

externo dentro do horário de funcionamento das unidades, conforme Portaria Reitoria/Unilab no 

479, de 19 de janeiro de 2022. 

§ 2º Os dirigentes de unidade deverão garantir atendimento presencial nos dias úteis 

durante o horário normal de funcionamento da unidade, de maneira que o revezamento das equipes 

atendam a essa regra. 

As atividades administrativas ocorrerão de forma híbrida, no formato presencial e 

remoto, com revezamento entre os servidores, garantida a jornada diária mínima de presencialidade 

de cada servidor durante a semana, respeitado o cumprimento de sua carga horária e a necessidade 

da unidade de acordo com seu planejamento interno e o disposto na Portaria Reitoria nº 513, de 26 

de abril de 2022. 

Durante a sua parcela de trabalho remoto, o servidor deve estar à disposição da 

Instituição nos horários habituais de trabalho; manter o contato atualizado e ativo, de forma a 

garantir comunicação imediata com a Unilab; estar disponível para situações excepcionais de 

comparecimento à unidade de exercício, em caso de prévia convocação, apenas quando 

imprescindível para o desempenho de atribuições que justificadamente não possam ser realizadas 

remotamente, entre outras condutas previstas na portaria.  

Os servidores que se encaixem nas situações a seguir permanecerão em trabalho 

remoto, mediante autodeclaração: idade igual ou superior a 60 anos; tabagismo; obesidade 

mórbida; miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia 

isquêmica etc.; hipertensão arterial; doença cerebrovascular; pneumopatias graves ou 

descompensadas (asma moderada/grave, imunodepressão e imunossupressão; doenças renais 

crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabetes melito, conforme juízo clínico; doenças 

cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; neoplasia maligna (exceto câncer não 

melanótico de pele); cirrose hepática; doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e 

talassemia); e gestação. 

Também podem permanecer em trabalho remoto os servidores pais, padrastos ou 

madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade escolar 

ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos 

serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua 

cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência. 
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7.3 Equipamento de proteção individual (EPI) 

 
Embora os controles de engenharia e administrativos sejam considerados mais 

eficazes para minimizar a exposição ao Sars-CoV-2, o EPI também pode ser necessário para 

evitar determinadas exposições, mas não deve substituir outras estratégias de prevenção. 

Durante um surto de uma doença infecciosa, como a covid-19, as recomendações 

de EPIs específicos para ocupações ou tarefas do trabalho podem mudar dependendo da 

localização geográfica, avaliações de risco atualizadas e informações sobre a eficácia dos EPIs 

na prevenção da propagação da covid-19, respeitando as recomendações das autoridades de 

segurança no trabalho e sanitárias. 

 

Os EPIs devem ser: 

a) selecionados com base no risco para o servidor/terceirizado;  

b) montados de forma adequada e periodicamente reparados, conforme aplicável 

(por exemplo, respiradores);  

c) consistentes e adequadamente utilizados quando necessário;  

d) inspecionados, mantidos e substituídos regularmente, conforme necessário;  

e) removidos, limpos e armazenados ou descartados adequadamente, conforme 

aplicável, para evitar a contaminação de si mesmo, de outras pessoas ou do meio 

ambiente.  

 

É de responsabilidade da Unilab o fornecimento de EPIs aos seus servidores no 

intuito de mantê-los seguros durante a realização de suas atividades laborais. Os tipos de EPIs 

necessários durante o surto da covid-19 serão baseados no risco de serem infectados com Sars-

CoV-2 durante o trabalho e as tarefas de trabalho que podem levar à exposição. 

 

7.3.1 EPI para Profissionais da Saúde 

 
Os tipos de equipamentos necessários para a prevenção da covid-19 nos serviços 

de saúde são baseados nas tarefas executadas, mas de maneira geral, todos os EPIs devem: 

a) ser selecionados com base no risco biológico a que os trabalhadores estão 

expostos; 

b) estarem regularizados junto aos órgãos certificadores e à Anvisa; 

c) ser usados adequadamente;  

d) ser higienizados e/ ou descartados periodicamente, conforme recomendações 

técnicas e serem inspecionados, reparados e substituídos de acordo com instruções 

do fabricante. 
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É importante lembrar que em nenhuma hipótese os EPIs de uso exclusivo no 

serviço de saúde devem ser levados para casa (BRASIL, 2020). 

Em geral, os EPIs indicados para os serviços de saúde são (BRASIL, 2020): 

 

a) gorro; 

b) óculos de proteção ou protetor facial; 

c) máscara (PFF2/N95/cirúrgica); 

d) avental impermeável de mangas compridas; 

e) luvas de procedimento. 

 

 
Com relação ao tipo de máscara para procedimentos geradores de gotículas, utilizar 

a máscara cirúrgica e utilizar as de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia 

mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) 

sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis como intubação ou aspiração 

traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 

intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias (BRASIL, 

2020). 

No caso das máscaras de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia 

mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3), 

deve-se proceder a troca quando estas estiverem saturadas, sujas ou úmidas, o que pode acontecer 

durante o atendimento (individual) (BRASIL, 2020). 

Conforme a Anvisa (2020), o tipo de EPI usado no atendimento a pacientes 

suspeitos ou confirmados da covid-19 vai variar de acordo com o tipo de assistência que será 

prestada, risco de exposição e atividade, conforme descrito no Quadro 4.
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Quadro 4: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do vírus Sars-CoV-2 em serviços de saúde 
 

SERVIÇOS HOSPITALARES 

 
CENÁRIO 

PESSOAS 

ENVOLVIDA

S 

 
ATIVIDADES 

TIPO DE EPI OU 

PROCEDIMENTO 

 

 

 
Recepção 

do 

serviço/ 

cadastro 

 

 

 
Profissional da 

recepção, 

segurança, entre 

outros 

 

 
 

Qualquer atividade 

que não envolva 

contato a menos 

de 1 metro com 

pacientes 

- higiene das mãos 

- manter distância de pelo menos 1 metro 

- Máscaras de tecido, quando possível manter distanciamento de pelo menos 1 metro 

- Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento maior que 1 metro 
(Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc.). 

Observação: Se não for garantido o distanciamento de 1 metro do paciente deve ser 

utilizado máscara cirúrgica, durante as atividades 

 

 

 

 

 

 

 

Triagem 

 
 

Profissionais de saúde 

 
Triagem 

preliminar 

- higiene das mãos 

- manter distância de pelo menos 1 metro 

- máscara cirúrgica 

 

 
Pacientes com sintomas 

respiratórios 

 

 

Qualquer 

- higiene das mãos 

- higiene respiratória/etiqueta da tosse 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscara cirúrgica 

 
Pacientes sem sintomas 

respiratórios 

 
 

Qualquer 

- higiene das mãos 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscaras de tecido, quando possível manter distanciamento de pelo menos 1 metro 

Áreas de 
assistência a 

Todos os 

profissionais do 

serviço de saúde 

Qualquer 

atividade 

dentro 

dessas áreas 

- higiene das mãos 
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pacientes (por 

exemplo, 

enfermarias, 

quartos, 
consultório) 

  - máscara cirúrgica (+ outros EPIs de acordo com as precauções padrão e, se 
necessário, precauções específicas) 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quarto / Área 

/ Enfermaria / 

Box de 

pacientes 

suspeitos ou 

confirmados 

de covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profissionais de saúde 

 

 

 
Durante a 

assistência, sem 

procedimentos que 

possam gerar 

aerossóis 

- higiene das mãos 

- óculos ou protetor facial 

- máscara cirúrgica 

- avental 

- luvas de procedimento 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

 

 

 

 

 
Durante a realização 

de procedimentos que 

possam gerar aerossóis 

- higiene das mãos 

- gorro descartável 

- óculos de proteção ou protetor facial 

- máscara N95/PFF2 ou equivalente 

- avental 

- luvas de procedimento 

Observação: Em áreas coletivas em que há procedimentos geradores de aerossóis é 

necessário a avaliação de risco quanto a indicação do uso máscara N95/PFF2 ou 

equivalente pelos outros profissionais dessa área, que não estão envolvidos diretamente 

com esse procedimento 

 

 

 
Profissionais da 

higiene e 

limpeza 

 

 
 

Realizam a higiene do 

quarto/área/box do 

paciente 

- higiene das mãos 

- óculos ou protetor facial (se houver risco de respingo de material orgânico ou químico) 

- máscara cirúrgica (substituir por máscara N95/PFF2 ou equivalente, se precisar realizar a 
higiene do quarto/área/box em que há a realização de procedimentos geradores de aerossóis 
Atenção: essa situação deve ser evitada, mas se for imprescindível que essa higienização 
seja feita nesse momento, deve-se usar a máscara N95/PFF2 atendendo as orientações 
definidas pela CCIH do serviço de saúde). 
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   - avental (se houver risco de contato com fluidos ou secreções do paciente que possam 

ultrapassar a barreira do avental de contato, o profissional deve usar avental 
impermeável) 

- luvas de borracha de cano longo 

- botas impermeáveis 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

 

 

 

Acompanhantes 

 

 

Permanecem no 

quarto/área/box 

do paciente 

- higiene das mãos 

- máscara cirúrgica 

- avental 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- orientar o acompanhante a sair do quarto/área/box do paciente quando for 

realizar procedimentos gerador de aerossol 

 

 

 
 

Áreas 

administrati

vas 

 

 
 

Todos profissionais, 

incluindo profissionais 

de saúde que não 

atendem pacientes 

 

 
Tarefas 

administrativas e 

qualquer atividade que 

não envolva contato a 

menos de 1 metro com 

pacientes 

- higiene das mãos 

- manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscaras de tecido, quando possível manter distanciamento de pelo menos 1 metro 

- Se necessário e possível, instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o 
distanciamento maior que 1 metro (Ex.: placas de acrílico, faixa no piso, etc.). 

Observação: Se não for garantido o distanciamento de 1 metro do paciente deve ser 

utilizado máscara cirúrgica, durante as atividades 

 

 
 

Centro de 

Material e 

Esterilizaçã

o – CME 

 

 
 

Profissionais que 

realizam as várias 

etapas do 

processamento de 

produtos para saúde 

 

 

 
Recepção, limpeza, 

preparo/acondicionam

ent o/inspeção 

- Os EPIs desse setor são definidos no anexo da RDC 15/2012, de acordo com o tipo de 
atividade: recepção, limpeza, preparo/acondicionamento/inspeção e área de desinfecção 
química). Para todas essas atividades há a indicação do uso de máscara cirúrgica. 

- Em casos de limpeza manual com potencial para aerossolização, como por exemplo, 
limpeza manual com o uso escovas, o profissional que está realizando esse procedimento 
deve utilizar máscaras N95/PFF2 ou equivalente. 

O único local que não há a necessidade do uso de máscara cirúrgica pelo profissional é a 

área limpa do CME, portanto, nessa área, pode ser usada a máscara de tecido. 
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Unidade de 

processament

o de roupas de 

serviços de 

saúde 

 

 
Profissionais que 

realizam as várias 

etapa do 

processamento de 

produtos para saúde 

 

 

Coleta de roupa suja, 

transporte da roupa 

suja; área suja e área 

limpa 

- Os EPIs dessa unidade são definidos de acordo com o tipo de atividade e local (coleta de 

roupa suja, transporte da roupa suja; área suja e área limpa). E estão descritos no capítulo 

8 do manual de processamento de roupas de serviços de saúde, publicado pela Anvisa e 

disponível

 em: 
http://www.Anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf). 

- O único local em que há a necessidade do uso da máscara cirúrgica pelo profissional é na 

área suja, portanto, nas outras áreas ele pode usar máscara de tecido. 

 

 

 
 

Laboratório 

 

 

 
Profissionais de 

saúde do 

laboratório 

 

 

 
Manipulação de 

amostras 

respiratórias 

- higiene das mãos 

- óculos ou protetor facial (se houver risco de respingos) 

- máscara cirúrgica (substituir por máscara N95/PFF2, caso haja risco de geração de 
aerossol durante a manipulação da amostra) 

- avental 

- luvas 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf
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SERVIÇOS AMBULATORIAIS 

 
CENÁRIO 

PESSOAS 

ENVOLVID

AS 

 
ATIVIDADES 

 
TIPO DE EPI OU 

PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consultórios 

 

 

 

 

 

Profissionais de saúde 

 

 
Realização de exame 

físico em pacientes 

com sintomas 

respiratórios 

- higiene das mãos 

- óculos de proteção ou protetor facial 

- máscara cirúrgica 

- avental 

- luvas de procedimento 

Realização de exame 

físico em pacientes 

sem sintomas 

respiratórios 

- higiene das mãos 

- máscara cirúrgica (+ EPI de acordo com as precauções padrão e, se necessário, 
precauções específicas) 

 

 
Pacientes com 

sintomas 

respiratórios 

 

 

Qualquer 

- higiene das mãos 

- higiene respiratória/etiqueta da tosse 

- mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscara cirúrgica 

 

Pacientes sem 

sintomas 

respiratórios 

 
 

Qualquer 

- higiene das mãos 

- mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscaras de tecido, quando possível manter distanciamento de pelo menos 1 metro 

Profissionais da 

higiene e 

limpeza 

Após e entre as 

consultas de pacientes 

com sintomas 

respiratórios 

- higiene das mãos 
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   - máscara cirúrgica 

- outros EPIs conforme definido para o serviço de higiene e limpeza 

 

 

 

 

 

 
 

Sala de espera 

 

 

 
 

Pacientes com 

sintomas 

respiratórios 

 

 

 

 
Qualquer 

- higiene das mãos 

- higiene respiratória/etiqueta da tosse 

- máscara cirúrgica 

- colocar o paciente imediatamente em uma sala de isolamento ou área separada, longe 
dos outros pacientes; se isso não for possível, assegure distância mínima de 1 metro dos 
outros pacientes 

- manter o ambiente higienizado e ventilado 

 
Pacientes sem 

sintomas 

respiratórios 

 
 

Qualquer 

- higiene das mãos 

- máscara de tecido 

- manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

 

 

 

 

Áreas 

administrati

vas 

 

 

 

Todos 

profissionais, 

incluindo 

profissionais de 

saúde que não 

atendem pacientes. 

 

 

 
Tarefas 

administrativas e que 

qualquer atividade 

que não envolva 

contato a menos de 1 

metro com pacientes. 

- higiene das mãos 

- manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscaras de tecido 

- Se necessário e possível, instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o 
distanciamento maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc). 

- 

- Observação: Se não for garantido o distanciamento de 1 metro do paciente deve 
ser utilizado máscara cirúrgica, durante as atividades 

 

 
Recepção 

do serviço/ 

cadastro 

 

 
Profissional da 

recepção, segurança, 

entre outros 

 
Qualquer atividade 

que não envolva 

contato a menos de 1 

metro com pacientes 

- higiene das mãos 

- manter distância de pelo menos 1 metro 

- Máscaras de tecido, quando possível manter distanciamento de pelo menos 1 metro 

- Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento maior que 1 metro (Ex: 
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   placas de acrílico, faixa no piso, etc). 

- Observação: Se não for garantido o distanciamento de 1 metro do paciente deve 
ser utilizado máscara cirúrgica, durante as atividades 

 

 

 

 

 

 

 
Triagem 

 

Profissionais saúde 

 

Triagem preliminar 

- higiene das mãos 

- manter distância de pelo menos 1 metro 

- máscara cirúrgica 

 

 
Pacientes 

sintomas 

respiratórios 

 

 
Qualquer 

- higiene das mãos 

- higiene respiratória/etiqueta da tosse 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscara cirúrgica 

 
Pacientes 

sintomas 

respiratórios 

 

Qualquer 

- higiene das mãos 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscaras de tecido, quando possível manter distanciamento de pelo menos 1 

metro 

SERVIÇOS MÓVEIS DE 

URGÊNCIA 

CENÁRIO PESSOAS 

ENVOLVID

AS 

ATIVIDADES TIPO DE EPI OU 

PROCEDIMENTO 

 

 

Ambulâncias 

e veículos de 

transporte de 

pacientes 

 

 

 
 

Profissionais de saúde 

 

Transporte / 

atendimento pré-

hospitalar de pacientes 

suspeitos ou 

confirmados de 

COVID- 19 para 

serviços de saúde 

(referência ou não). 

- higiene das mãos 

- óculos de proteção ou protetor facial 

- máscara cirúrgica ou trocar por máscara N95/PFF2 ou equivalente (caso seja 
realizado procedimento que possa gerar aerossóis) 

- avental 

- luvas de procedimento 
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Transporte / 

atendimento pré-

hospitalar de pacientes 

com outros 

diagnósticos (não é 

suspeito ou 

confirmado de covid-

19) 

- higiene das mãos 

- máscara cirúrgica (EPI de acordo com as precauções padrão e, se necessário, 
precauções específicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motorista 

Envolvido apenas na 

condução do 

paciente com 

suspeita de doença 

covid-19 e o 

compartimento do 

motorista é separado 

do paciente suspeito 

ou 
confirmado de covid- 

19 

- higiene das mãos 

- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas 

- máscaras de tecido, quando for possível manter distanciamento de pelo menos 1 metro 

 

 
Auxiliar na colocação 

ou retirada de paciente 

suspeito ou 

confirmado de covid-

19 

- higiene das mãos 

- óculos de proteção ou protetor facial 

- máscara cirúrgica 

- avental 

- luvas de procedimento 

 

Nenhum contato a 

menos de 1 metro do 

paciente com suspeita 

de covid- 19, mas 

nenhuma separação 

entre os 

compartimentos do 

motorista e do 

paciente 

- higiene das mãos 

- máscara cirúrgica ou trocar por máscara N95/PFF2 ou equivalente (caso seja 
realizado procedimento que possa gerar aerossóis) 

Paciente com 

sintomas 

Transporte de 

pacientes com 
- higiene das mãos 
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respiratórios sintomas 

 

 
  respiratórios 

para serviços 

de saúde 

- máscara cirúrgica 

- melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte 
(ar condicionado com exaustão que garanta as trocas de ar ou manter as janelas 
abertas) 

 
Pacientes sem 

sintomas 

respiratórios 

Transporte de 

pacientes sem 

sintomas 

respiratórios para 

serviços de saúde 
(referência ou não) 

- higiene das mãos 

- máscara de tecido, quando possível manter distanciamento de pelo menos 1 metro 

 

Profissionais 

responsáveis pela 

limpeza e desinfecção 

do veículo 

Limpeza e 

desinfecção do 

interior do veículo, 

após o transporte de 

paciente suspeito ou 
confirmado de covid-
19 para os serviços de 

saúde 

- higiene das mãos 

- máscara cirúrgica 

- outros EPIs conforme definido para o serviço de limpeza e desinfecção 

Fonte: Adaptado, Anvisa (2020).
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7.3.1.1 Considerações sobre as especificações dos EPIs: 

 
No que diz respeito ao uso das luvas: 

 
As luvas deverão ser utilizadas no caso de contato com usuários suspeitos ou 

confirmados, além do atendimento clínico de rotina. Devem obedecer às seguintes 

considerações: 

a) deverá ser trocada quando danificada; 

b) deverá ser descartada em resíduo contaminado após o contato com o usuário; 

c) quando calçada não se deve tocar outras superfícies ou materiais como portas, 

maçanetas, telefone evitando a transferência do vírus do paciente para o ambiente;  

d) não lavar luvas nem reutilizá-las;  

e) após a retirada das luvas, proceder à higienização das mãos imediatamente com 

água e sabão;  

f) seguir a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos: 

retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da 

mão oposta; segure a luva removida com a outra mão enluvada; toque a parte 

interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem luvas) e 

retire a outra luva. 

 

Em relação ao uso das máscaras: 

 
a) colocar a máscara observando se a boca e o nariz estão cobertos, ajustando o 

elástico atrás das orelhas a fim de minimizar o espaço entre o rosto e a 

máscara;  

b) durante o uso da máscara evitar tocá-la;  

c) máscaras cirúrgicas deverão ser trocadas após cada atendimento ou quando 

estiverem úmidas;  

d) a remoção da máscara deve ser realizada utilizando a técnica apropriada: através 

do elástico sem tocar na parte da frente da mesma;  

e) a higienização das mãos deverá ser realizada obrigatoriamente antes e após cada 

troca de máscara;  

f) a máscara deverá ser substituída por outra assim que estiver danificada ou úmida;  

g) as máscaras descartáveis não deverão ser reutilizadas;  

h) as máscaras descartáveis deverão ser dispensadas no resíduo contaminado após 

seu uso.
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No que diz respeito aos óculos de Proteção e Face Shield/protetor facial: 

 
 

a) usados quando há risco de contato menor que dois metros do usuário com 

sintomas respiratórios; 

b) o uso do protetor facial não exclui a obrigatoriedade da máscara facial;  

c) não se pode compartilhar o EPI; cada profissional deve ter o seu, ainda que seja 

limpo;  

d) deverão ser limpos após cada atendimento ou contato, com uso de luvas limpas 

de procedimento e água e sabão ou álcool 70%. 

 

 
Em relação ao uso do avental descartável: 

 
a) é indicado no atendimento em saúde a fim de evitar a contaminação da pele e 

roupa do profissional;  

b) deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior com 

gramatura adequada e deve ser impermeável;  

c) após seu uso, o avental deverá ser descartado como resíduo infectante. 

 
 

E, por último, no que diz respeito ao uso do gorro e/ou touca: 

 
a) o gorro deverá ser utilizado em situações de risco de geração de aerossol;  

b) deverá cobrir todo o couro cabeludo, sendo os de elástico em toda a sua abertura 

os mais indicados;  

c) é de uso único e após o atendimento de cada usuário deve ser descartado em 

resíduo infectante. 

 
 

7.3.1.1.2 Considerações sobre o procedimento correto de paramentação e 

desparamentação de EPI 

A paramentação (colocação) e a desparamentação (remoção) dos EPIs devem 

seguir a seguinte ordem (Conselho Federal de Enfermagem, 2020): 

 
 

Paramentação 

 
1º- Avental ou capote 

 
2º- Máscaras de proteção 

respiratória 3º- Óculos ou protetor 

facial 

4º- Gorro ou touca 

5º- Luvas
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Observação: Antes de iniciar a paramentação, realizar a higienização das mãos com água e 

sabão ou com solução alcoólica a 70%. 

 
 

Desparamentação 

 
1º- Luvas 

 
2º- Avental ou capote 

3º- Gorro ou touca 

4º- Óculos ou protetor facial 
 

5º- Máscara de proteção respiratória 

 
Observação: A higienização das mãos deverá ser realizada após cada passo da sequência de 

desparamentação. 

 

8 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ÁREAS E SETORES ESPECÍFICOS 

 
 

Este tópico trata de orientações de medidas preventivas para setores específicos nas 

instalações da Unilab. 

 
8.1 Sala de aula 

 
As orientações para as medidas preventivas nas salas de aula são: 

 
a) disponibilizar frascos com álcool em gel 70%; 

b) uso recomendado de máscara a idosos, pessoas com comorbidades ou que 

estejam com sintomas gripais; 

c) manter ambientes ventilados priorizando ventilação natural (janelas e portas 

abertas) de forma a aumentar a troca de ar nos ambientes de trabalho. Na 

impossibilidade, garantir que o sistema de climatização de ar não esteja 

reutilizando o ar e sim que esteja programado para renovação de ar 

constantemente, atendendo aos Regulamentos Técnicos do MS, Anvisa e Planos 

de Manutenção, Operação e Controle – PMOC;  

d) orientar os estudantes que ao sair e retornar para a sala, devem sempre passar 

álcool gel nas mãos;  

e) manter a limpeza das salas a cada troca de turma. A higienização e desinfecção 

de superfícies de contato e objetos manuseados, como mesas, cadeiras, 

maçanetas e interruptores, com produtos químicos recomendados pela Anvisa;  

f) evitar o compartilhamento de objetos, como também a ingestão de alimentos na 

sala de aula;  

g) evitar práticas pedagógicas baseadas em trabalhos de grupo, na medida do 

possível estabelecer uma rotina de trabalho em sala de aula onde sejam mantidos 

os distanciamentos entre discentes e docentes. 

 
8.2 Laboratórios 
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Em relação ao uso dos laboratórios, a recomendação é a seguinte: os laboratórios 

compartilhados, específicos, exclusivos e multiusuários possuem especificidades peculiares 

tanto estrutural como quanto ao tipo de atividade realizada. Portanto, as recomendações das 

medidas de saúde e segurança serão divididas em subtópicos. 

 
 

8.2.1 Práticas químicas, biológicas e afins: 

 
No que tange às práticas químicas, biológicas e afins, consideramos: 

 
a) manter rigoroso controle de acesso por parte do responsável pelos laboratórios 

que deverá assegurar condições adequadas de supervisão ou preceptoria, 

restringindo o uso sem agendamento prévio, utilizando somente em casos 

excepcionais, reorganizando a distribuição dos horários para diminuir ao 

máximo a sua utilização; 

b) evitar aglomerações nos laboratórios organizando escalas entre os alunos, se for 

o caso; 

c) delimitar espaços e quantidade de pessoas no ambiente dos laboratórios 

(alunos, professores ou técnicos de laboratório), se for o caso; 

d) evitar a realização de atividades em grupos, priorizando as atividades de 

forma individual. 

e) utilizar obrigatoriamente os EPIs básicos (óculos, máscaras, luvas, jaleco, 

calçado fechado, calça comprida) e outros específicos de acordo com a prática 

a ser desenvolvida, produtos químicos e material biológico a serem 

manuseados antes de entrar no laboratório; 

f) nenhum EPI deverá ser compartilhado e utilizado fora da área do laboratório, 

sendo que, após o término da prática laboratorial, os descartáveis devem ser 

descartados em recipientes adequados e os reutilizáveis devem passar pelo 

processo de limpeza e desinfecção, sob supervisão do professor e/ou técnico 

de laboratório; 

g) os usuários dos EPIs devem higienizá-los após uso, conforme recomendação 

do fabricante ou utilizando água e sabão neutro (quando possível) para 

posterior guarda e conservação em local apropriado. Na impossibilidade de 

realizar a limpeza nos laboratórios, levar sacola plástica para guarda do item 

e higienizar posteriormente antes do uso; 

h) A responsabilidade do descarte dos EPIs ou de qualquer outro resíduo é do 

gerador, que deve obedecer a um programa de gerenciamento de resíduos 

sólidos da instituição; 

i) proibir o compartilhamento de objetos. Recomenda-se que cada servidor, 

colaborador e discente, leve consigo o que julgar ser necessário para uso, 

evitando o compartilhamento de itens de qualquer natureza; 

j) proibir acesso ao laboratório com o uso de adornos; 

k) definir área de guarda dos objetos pessoais dentro do laboratório em estantes 

abertas e limpas, preferencialmente próximo à entrada e evitar o acesso após 

a guarda, sendo que os itens sejam retirados pelos discentes somente após o 

término da aula; 

l) disponibilizar frascos com álcool em gel 70%; 

m)  manter ambientes ventilados priorizando ventilação natural (janelas e portas 
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abertas) de forma a aumentar a troca de ar nos ambientes de trabalho. Na 

impossibilidade, garantir que o sistema de climatização de ar não esteja 

reutilizando o ar e sim, que esteja programado para renovação de ar 

constantemente, atendendo aos Regulamentos Técnicos do MS, Anvisa e 

Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC; 

n) os ares condicionados poderão ser utilizados em laboratórios e ambientes 

específicos (herbário, sala fria, sala técnica da zoologia, ecologia, 

almoxarifados de reagentes químicos, entre outras) quando constatados 

tecnicamente e operacionalmente que necessitam de refrigeração constante do 

ambiente para manutenção de coleção de amostras e equipamentos. Neste 

caso, o acesso deverá ser restrito, evitando a realização de aulas práticas. 

o) orientar os estudantes que ao sair e retornar para a sala, devem sempre passar 

álcool gel nas mãos; 

p) restringir o atendimento de chamados durante a realização de aulas; 

q) proibir a ingestão de alimentos no laboratório; 

r) manter a limpeza e desinfecção dos acessórios, vidrarias e similares coletivos 

após a utilização por usuário. Estes, preferencialmente, não devem ser 

compartilhados. Em caso de necessidade de compartilhamento, estes deverão 

ser higienizados e desinfetados com álcool 70% entre os usos pelos usuários, 

sob a responsabilidade ou supervisão do professor e/ou do técnico de 

laboratório; 

s) manter a limpeza das salas a cada troca de turma. A higienização e 

desinfecção de superfícies de contato e objetos manuseados, como mesas, 

cadeiras, bancadas, maçanetas e interruptores, deve ser realizada utilizando 

produtos químicos recomendados pela Anvisa;  

t) manter a limpeza e desinfecção das máquinas, equipamentos e acessórios 

(desenergizados) coletivos utilizando álcool isopropílico ou outro produto 

químico com propriedades similares, após a utilização por usuário, sob 

responsabilidade ou supervisão do professor e/ou do técnico de laboratório; 

u) assegurar que os laboratórios de saúde utilizem práticas apropriadas de 

biossegurança para qualquer tipo de teste que investiga a presença do vírus 

responsável pela COVID-19 ou que envolve amostras de pacientes que 

atendem à definição de casos suspeitos devendo ser realizado em laboratórios 

devidamente equipados e por profissionais treinados nos procedimentos 

técnicos e de segurança aplicáveis, conforme o manual de Biossegurança 

Laboratorial da Organização Mundial da Saúde MS, 3ª edição, que permanece 

válido até a publicação da 4ª edição. 

 
 

8.2.2 Práticas de física, engenharias, matemática e afins: 

a) manter rigoroso controle de acesso por parte do responsável pelos laboratórios 

que deverá assegurar condições adequadas de supervisão ou preceptoria, 

restringindo o uso sem agendamento prévio, utilizando somente em casos 

excepcionais reorganizando a distribuição dos horários para diminuir ao 

máximo a sua utilização; 

b) evitar aglomerações nos laboratórios organizando escalas entre os alunos; 

c) delimitar espaços e quantidade de pessoas no ambiente dos laboratórios 

(alunos, professores ou técnicos de laboratório), se for o caso; 

d) evitar a realização de atividades em grupos, priorizando as atividades de 

forma individual; 

e) utilizar máscara. Estudantes sem o uso adequado de máscara não serão 

permitidos entrar no laboratório; 

f) proibir acesso ao laboratório com o uso de adornos; 



64 
 

g) definir área de guarda dos objetos pessoais dentro do laboratório em estantes 

abertas e limpas, preferencialmente próximo à entrada e evitar o acesso após 

a guarda, sendo que os itens sejam retirados pelos discentes somente após o 

término da aula; 

h) disponibilizar frascos com álcool em gel 70%; 

i) manter ambientes ventilados priorizando ventilação natural (janelas e portas 

abertas) de forma a aumentar a troca de ar nos ambientes de trabalho. Na 

impossibilidade, garantir que o sistema de climatização de ar não esteja 

reutilizando o ar e sim que esteja programado para renovação de ar 

constantemente, atendendo aos Regulamentos Técnicos do MS, Anvisa e 

Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC; 

j) orientar os estudantes que ao sair e retornar para a sala, devem sempre passar 

álcool gel nas mãos;  

k) restringir o atendimento de chamados durante a realização de aulas; 

l) nenhum EPI deverá ser compartilhado e utilizado fora da área do laboratório, 

sendo que, após o término da prática laboratorial, os descartáveis devem ser 

descartados em recipientes adequados e os reutilizáveis devem passar pelo 

processo de limpeza e desinfecção, sob supervisão do professor e/ou técnico 

de laboratório; 

m) os usuários dos EPIs devem higienizá-los após uso, conforme recomendação 

do fabricante ou utilizando água e sabão neutro (quando possível) para 

posterior guarda e conservação em local apropriado. Na impossibilidade de 

realizar a limpeza nos laboratórios, levar sacola plástica para guarda do item 

e higienizar posteriormente antes do uso; 

n) a responsabilidade do descarte dos EPIs ou de qualquer outro resíduo é do 

gerador, que deve obedecer a um Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos da instituição; 

o) proibir o compartilhamento de objetos. Recomenda-se que cada servidor, 

colaborador e discente, leve consigo o que julgar ser necessário para uso, 

evitando o compartilhamento de itens de qualquer natureza; 

p) proibir a ingestão de alimentos no laboratório; 

q) manter a limpeza e desinfecção das máquinas, equipamentos e acessórios 

(desenergizados) coletivos utilizando álcool isopropílico ou outro produto 

químico com propriedades similares, após a utilização por usuário, sob 

responsabilidade ou supervisão do professor e/ou do técnico de laboratório; 

r) manter a limpeza do laboratório a cada troca de turma. A higienização e 

desinfecção de superfícies de contato e objetos manuseados, como mesas, 

cadeiras, bancadas, maçanetas e interruptores, deve ser realizada com solução 

de água e sabão e posteriormente com a fricção de álcool líquido 70%. 

 
8.2.3 Informática: 

a) manter rigoroso controle de acesso por parte do responsável pelos laboratórios 

que deverá assegurar condições adequadas de supervisão ou preceptoria, 

restringindo o uso sem agendamento prévio, utilizando somente em casos 

excepcionais reorganizando a distribuição dos horários para diminuir ao 

máximo a sua utilização; 

b) evitar aglomerações nos laboratórios organizando escalas entre os alunos; 

c) delimitar espaços e quantidade de pessoas no ambiente dos laboratórios 

(alunos, professores ou técnicos de laboratório); 

d) disponibilização de site para controle de acesso dos alunos fora do período de 

aula; 

e) evitar a realização de atividades em grupos, priorizando as atividades de 

forma individual; 
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f) utilizar máscara. Estudantes sem o uso adequado de máscara não serão 

permitidos entrar no laboratório;  

g) definir área de guarda dos objetos pessoais dentro do laboratório em estantes 

abertas e limpas, preferencialmente próximo à entrada e evitar o acesso após 

a guarda, sendo que os itens sejam retirados pelos discentes somente após o 

término da aula; 

h) disponibilizar frascos com álcool em gel 70%; 

i) manter ambientes ventilados priorizando ventilação natural (janelas e portas 

abertas) de forma a aumentar a troca de ar nos ambientes de trabalho. Na 

impossibilidade, garantir que o sistema de climatização de ar não esteja 

reutilizando o ar e sim que esteja programado para renovação de ar 

constantemente, atendendo aos Regulamentos Técnicos do MS, Anvisa e 

Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC; 

j) orientar os estudantes que ao sair e retornar para a sala, devem sempre passar 

álcool gel nas mãos; 

k) restringir o atendimento de chamados durante a realização de aulas; 

l) proibir o compartilhamento de objetos. Recomenda-se que cada servidor, 

colaborador e discente, leve consigo o que julgar ser necessário para uso, 

evitando o compartilhamento de itens de qualquer natureza; 

m) proibir a ingestão de alimentos no laboratório; 

n) manter a limpeza e desinfecção das máquinas, equipamentos e acessórios 

(desenergizados) coletivos utilizando álcool isopropílico ou outro produto 

químico com propriedades similares, após a utilização por usuário, sob 

responsabilidade ou supervisão do professor e/ou do técnico de laboratório; 

o) manter a limpeza do laboratório a cada troca de turma. A higienização e 

desinfecção de superfícies de contato e objetos manuseados, como mesas, 

cadeiras, bancadas, maçanetas e interruptores, deve ser realizada com solução 

de água e sabão e posteriormente com a fricção de álcool líquido 70%. 

Delimitação de tempo para higienização entre o uso de um aluno e outro. 

 
Observação: Os ares condicionados poderão ser utilizados em salas técnicas da tecnologia 

da informação (Datacenter e equipamentos de telecomunicações) quando constatados 

tecnicamente e operacionalmente que necessitam de refrigeração constante do ambiente. 

Neste caso, o acesso deverá ser restrito somente ao pessoal técnico. 

 
 

8.3 Biblioteca: 

a) incentivar de forma prioritária o agendamento para o empréstimo domiciliar 

de livros, utilizando os vários canais de atendimento do Sibiuni: WhatsApp, 

e-mail, Instagram e Facebook. Além de orientar os usuários na consulta ao 

acervo, através de catálogo on-line nos seus dispositivos de acesso à 

internet; 

b) monitorar do fluxo de entrada e saída de usuários para atendimento de 

empréstimo, devolução e renovação de materiais;  

c) evitar aglomerações nos espaços das bibliotecas;  

d) disponibilizar frascos com álcool em gel 70%; 

e) uso recomendado de máscaras pelos usuários idosos, pessoas com 

comorbidades ou que estejam com sintomas gripais, nas dependências da 

biblioteca; 

f) instalar barreira física de material transparente (exemplo: acrílico) na 

recepção e nas mesas de estudos com proteção aos usuários em situações de 

contato direto, mitigando o contato entre atendente e usuário; 

g) manter ambientes ventilados priorizando ventilação natural (janelas e portas 
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abertas) de forma a aumentar a troca de ar nos ambientes de trabalho. Na 

impossibilidade, garantir que o sistema de climatização de ar não esteja 

reutilizando o ar e sim, que esteja programado para renovação de ar 

constantemente, atendendo aos Regulamentos Técnicos do MS, Anvisa e 

Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC;  

h)  o uso dos guarda-volumes das bibliotecas deverá ser suspenso enquanto 

persistir a crise de saúde pública causada pelo novo coronavírus; 

i) orientar aos usuários que ao sair e retornar para a biblioteca, devem sempre 

passar álcool gel nas mãos; 

j) quaisquer livros devolvidos após a reabertura das bibliotecas estão sujeitos 

a uma quarentena de 72 horas. Os itens devem ser colocados em uma área 

separada, sendo colocados em caixas lacradas e marcadas com data e 

horário. Após a manipulação das caixas e dos livros, as mãos devem ser 

lavadas conforme as recomendações de higiene contidas neste plano; 

k) após o período de 72 (setenta e duas) horas, usando Equipamentos de 

Proteção Individual, higienizar os livros, podendo assim retornar ao acervo 

ou disponibilizar para novo empréstimo; 

l) para os colaboradores e servidores, utilizar obrigatoriamente os EPIs básicos 

(óculos, máscaras, luvas) e outros específicos de acordo com a atividade a 

ser desenvolvida; 

m) na impossibilidade de implantação de barreira física de material transparente 

os colaboradores e servidores que trabalham diretamente nas recepções das 

bibliotecas deverão utilizar proteção facial ou óculos de segurança contra 

respingos; 

n) manter rotina a limpeza das dependências da biblioteca. A higienização e 

desinfecção de superfícies de contato e objetos manuseados, como mesas, 

cadeiras, maçanetas e interruptores, deve ser realizada com solução de água 

e sabão e posteriormente com a fricção de álcool líquido 70% recomendados 

e regularizados pela Anvisa;  

o) as superfícies das mesas para leitura ou consulta devem ser higienizadas a 

cada nova utilização;  

p) proibir o compartilhamento de objetos, como também a ingestão de 

alimentos nas dependências da biblioteca; 

q) para as demais áreas de apoio da biblioteca, tais como espaços 

administrativos, copa etc., recomenda-se a consulta às orientações 

específicas, constantes neste plano; 

r) os atendimentos a serviços de: orientação no uso de normas da ABNT, 

elaboração de fichas catalográficas; levantamentos bibliográficos; entrega 

de trabalhos acadêmicos para depósito no Repositório Institucional da 

Unilab, administrado pelo Sibiuni; orientação em pesquisa de bases de dados 

de livros e periódicos (incluindo, o Catálogo de periódicos da Capes), devem 

ser, sempre que possível, realizados de modo on-line (sob agendamento e 

através de e-mails) dispensando assim, a presença física do usuário nas 

instalações das bibliotecas;  

s) o uso dos computadores para pesquisa estará suspenso enquanto persistir a 

crise de saúde pública causada pelo novo coronavírus;  

t) o uso das salas de estudo individual e de grupo estará suspenso enquanto 

persistir a crise de saúde pública causada pelo novo coronavírus. 

 
8.4 Áreas abertas e comuns de convivência: 

 

a) instalar, em pontos estratégicos lavatórios dispondo de água e sabão e/ou 

dispensers contendo álcool em gel 70%, preferencialmente, com 
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acionamento por pedal;  

b) informar, através de fixação de cartazes e/ou banners, as medidas gerais 

para prevenção da covid-19 das autoridades sanitárias e de saúde 

referentes ao cumprimento da etiqueta respiratória, higiene e uso de 

máscara idosos, pessoas com comorbidades ou que estejam com sintomas 

gripais;   

c) proibir a distribuição física de material de publicidade ou de qualquer 

outra finalidade;  

d) realizar, frequentemente, higienização de corrimões, maçanetas ou 

qualquer outra superfície de contato existente, além do piso dos corredores 

e halls nas áreas abertas comuns de convivência, preferencialmente em 

horários de menor circulação de pessoas com sanitizantes e desinfetantes 

recomendados e regularizados pela Anvisa. 
 

 

 

8.5 Academia: 

 

Entende-se pela possibilidade da academia, dada a adoção do passaporte vacinal fulcro 

no Decreto do Estado do Ceará. 

8.6 Ambulatório: 

a) orientações visuais também precisam ficar dispostas nas paredes da 

unidade para relembrar a necessidade das medidas protetivas; 

b) é necessária a sinalização visual nos ambientes quanto a necessidade do 

uso de máscara descartável pelos usuários antes de adentrar no espaço de 

atendimento (OSHA, 2020). 

c) fixar informativos sobre higienização das mãos, descarte adequado de 

resíduos e identificar lixeiras específicas para lenços e dispositivos 

potencialmente contaminantes que fiquem próximo ao local de 

atendimento dos usuários; 

d) reduzir ou eliminar o compartilhamento de itens entre usuários como 

canetas, pranchetas, telefones etc.; 

e) ter espaço para realizar acolhimento rápido para pacientes sintomáticos de 

infecção pelo coronavírus (AESPE, 2020); 

f) fornecer máscara cirúrgica para a pessoa que está com sintomas 

respiratórios. A máscara age para conter na fonte as secreções respiratórias 

potencialmente infecciosas; 

g) uso necessário de máscara por todos os usuários; 

h) provimento adequado de lavatório/pia com dispensador de sabonete 

líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e 

acionamento com pedal, além dispensadores com preparações alcoólicas 

para a higiene das mãos (sob as formas gel ou solução a 70%); 

i) eliminar lixeiras que precisem do contato manual para abertura de tampa. 

Substituir pelo modelo com acionamento por pedal; 

j) adoção das medidas de biossegurança (inclusive a utilização de EPIs 

conforme o atendimento/procedimento a ser realizado) por todos os 

profissionais de saúde; 

k) utilização de vestimenta específica (avental) a ser utilizada no local do 

trabalho e evitar ir para casa com a vestimenta; 

l) não permitir uso de adornos por parte dos profissionais de saúde;  

m) garantir, quando possível, o distanciamento mínimo de 1m (um metro) entre 

profissional de saúde e usuários conforme recomendação da Anvisa; 
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n) utilizar como parâmetro a capacidade máxima de pessoas permitida 

naquele local; 

o) profissionais devem evitar tocar nas superfícies com mãos não 

higienizadas ou contaminadas; 

p) devem evitar também levar as mãos não higienizadas ao rosto, olhos, nariz, 

boca; 

q) profissionais de saúde devem higienizar as mãos SEMPRE: que as mãos 

estiverem sujas, no início e no término do turno de trabalho; após atos e 

funções fisiológicas e pessoais, como alimentar-se, limpar e assoar o nariz, 

usar o banheiro, pentear os cabelos, fumar ou tocar em qualquer parte do 

corpo; antes e após o contato com cada paciente ou entre diferentes 

procedimentos realizados no mesmo paciente; após o uso de luvas ou de 

outros EPI; antes do preparo de materiais ou equipamentos e ao manuseá-

los; antes e após higiene e troca de roupas dos pacientes; e após qualquer 

trabalho de limpeza. 

r) atenção: as mãos devem ser higienizadas com água e sabonete (líquido ou 

espuma) quando estiverem visivelmente sujas de sangue ou outros fluidos 

corporais, quando a exposição a potenciais organismos formadores de 

esporos é fortemente suspeita ou comprovada, ou depois de utilizar o 

banheiro. 

s) deve-se evitar atendimentos presenciais eletivos, restringindo-se apenas 

aos atendimentos de urgência/emergência. Dar preferência a utilização de 

canais de atendimento virtuais; 

t) caso ocorra realização de consulta eletiva presencial, deve-se considerar 

que: o atendimento aos grupos de risco deve ser avaliado criteriosamente, 

quando possível, a consulta deverá ser evitada e somente será permitido 

um acompanhante quando este for extremamente necessário; 

u) realizar desinfecção com álcool à 70% de alguns equipamentos 

(estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro, entre outros) após o uso 

em cada paciente; 

v) higienização das superfícies de contato dos usuários (mesas, bancadas, 

assentos, macas) com álcool a 70% após cada paciente (BRASIL, 2020b); 

w) dar preferência a utilização de termômetro digital infravermelho; 

x) priorizar agendamentos de horários para evitar aglomeração e distribuir o 

fluxo de pessoas; 

y) evitar procedimentos geradores de aerossóis, como por exemplo: 

nebulização, oroscopia ou rinoscopia. 

 

8.7 Restaurante universitário/cantina/copas 

 
Este tópico surge devido à necessidade de orientar e reforçar as boas práticas de 

produção e manuseio dos alimentos, tendo em vista assegurar a segurança alimentar bem 

como mitigar o risco de contágio direto (pessoa a pessoa) entre a comunidade acadêmica 

dentro dos espaços de refeitórios, copas e restaurantes universitários no retorno das atividades 

presenciais, sempre respeitando as medidas de higienização e etiqueta respiratória (BRASIL, 

2020a). 

 
 

8.7.1 Bebedouros nos restaurantes universitários 

 



69 
 

Recomenda-se desativar, temporariamente, os bebedouros coletivos a jato. 

(AESPE, 2020). No entanto, caso seja possível adaptar os bebedouros coletivos para o 

abastecimento de copos e garrafas, é viável sua manutenção (BRASIL, 2020b). 

 

 
8.7.2 Medidas estruturais nos restaurantes universitários 

 
 

Em relação às medidas estruturais nos restaurantes universitários: 

 
 

a) colocar informativos com orientações de higiene das mãos, medidas de 

proteção gerais, etiqueta respiratória, instruções para descarte correto e 

identificação de lixeiras próprias para descartar lenços e outros produtos 

descartáveis potencialmente contaminados pelos usuários durante a 

passagem pelo RU (AESPE, 2020; BRASIL, 2020a); 

b) espaços de uso coletivo que utilizem sistema de climatização sem 

renovação do ar precisam adotar ventilação natural, à medida do possível 

e instalar telas para redução de vetores nas entradas de ar; 

c) instalar ou adaptar pias para higiene das mãos contendo sabão líquido, 

papel toalha e lixeiras com acionamento de pedal na entrada das cozinhas 

e refeitórios (BRASIL, 2020a); 

d) determinar área específica para recepção de produtos/alimentos (AESPE, 

2020); 

e) durante a recepção dos produtos, o colaborador deverá manter o 

distanciamento adequado do prestador de serviço e deverá estar de 

máscara, bem como outras medidas de proteção possível durante o 

recebimento dos itens;  

f) instalar dispensadores de álcool 70% em locais adequados e distantes de 

fontes de calor (para reduzir chances de incêndio), que devem ser 

higienizados antes de cada reabastecimento;  

g) colocar placas de acrílico ou fitas zebradas que sirvam como barreira de 

proteção nos equipamentos de exposição de alimentos preparados, 

reduzindo o risco de contaminação pessoa a pessoa ou por proximidade e 

outros tipos de contato (BRASIL, 2020a);  

h) fixação/instalação de barreiras (placas de acrílico) nos balcões de 

atendimento dos espaços destinados ao funcionamento de cantinas, de 

forma a reduzir o risco de contaminação entre usuários e colaboradores; 

 

 

8.7.3 Organização do funcionamento dos restaurantes universitários 

 
No que diz respeito à organização do funcionamento dos restaurantes universitários: 

 
a) realizar higienização de todos os espaços, superfícies, equipamentos e 

utensílios destinados a alimentação (refeitórios, copas, restaurantes, 

cantinas) dentro da instituição antes do retorno das atividades presenciais;  

b) aparelhos de refrigeração precisam ser limpos e ligados pelo menos 2 dias 

antes do uso (BRASIL, 2020b);  

c) fazer escalas de horários de refeições entre a comunidade acadêmica, 

diminuindo assim a quantidade de pessoas nos espaços destinados a 
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refeição, indicando na entrada do restaurante a capacidade máxima de 

pessoas permitidas naquele local, ficando a critério de cada administração 

de RU definir a alternância dos públicos, acessos prioritários e ampliação 

de horário de funcionamento; 

d) disponibilizar funcionários do RU para proporcionar pratos/recipientes, 

evitando contato de todos com os talheres de servir (AESPE, 2020; 

BRASIL, 2020a);  

e) aderir a hábitos de higiene específicos durante a manipulação de moedas, 

cartões, chaves, celulares e outros objetos de uso pessoal;  

f) caso necessário, entregar senhas de acesso aos usuários, limitando a 

quantidade de atendimentos em determinado horário;  

g) devem ser retirados os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos), 

saleiros e farinheiras, bem como os porta-guardanapos, de uso 

compartilhado, entre outros;  

h) utilização obrigatória de máscaras cobrindo nariz, boca e queixo, podendo 

ser retirada somente no momento da consumação dos alimentos e 

respeitando sempre a etiqueta respiratória;  

i) a lavagem das mãos com água e sabão deve ser a primeira medida de 

higiene adotada ao adentrar os espaços de refeição, atentando-se as etapas 

corretas da higienização, que devem estar afixadas em cartazes próximos 

as pias;  

j) também deve ser adotada a utilização do álcool em gel a 70% como medida 

complementar de higiene das mãos;  

k) os usuários devem evitar falar próximo aos alimentos e evitar tocar o rosto 

e a máscara dentro dos espaços destinados a refeição;  

l) ica impossibilitada a entrada com mochilas, bolsas, equipamentos 

eletrônicos, objetos e acessórios que não sejam utilizados para refeições 

dentro dos refeitórios e restaurantes;  

m) não se deve usar aparelhos celulares e eletrônicos dentro dos espaços 

destinados às refeições devido ao risco de contaminação;  

n) é proibido compartilhar itens pessoais utilizados para as refeições como 

copos, pratos, talheres e bandejas;  

o) determinar permanências nos espaços somente para realização das 

refeições;  

 

 

8.7.4 Atribuições das chefias e serviços de nutrição dos restaurantes universitários 

 

 
a) adotar medidas de sensibilização sobre as medidas de prevenção e risco 

de contágio durante o trabalho e os deslocamentos casa-trabalho para os 

funcionários do RU, bem como tentar sensibilizar entregadores e 

promotores de venda na adoção dos procedimentos preventivos que 

devem ser adotados por todos (AESPE, 2020);  

b) realizar capacitação e orientação sobre os planos institucionais de 

enfrentamento a covid-19, bem como a importância da adesão às medidas 

específicas no RU;  

c) orientar e supervisionar a limpeza adequada das embalagens dos 

alimentos que chegam ao restaurante e das superfícies que possam ter 

contato com estes (BRASIL, 2020 a e b);  

d) orientar quanto à necessidade de afastamento de 

colaboradores/servidores com caso suspeito ou confirmado de covid-19; 
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e) fornecer orientações e fiscalizar os colaboradores quanto à utilização de 

máscaras descartáveis durante o trabalho com troca a cada 2 horas, evitar 

tocar o rosto durante o trabalho, utilização de aventais e luvas 

descartáveis durante a distribuição dos alimentos, manuseio de utensílios 

de alimentação usados e resíduos e durante higienização de ambientes e 

superfícies, bem como a troca destas na mudança de função ou quando 

contato com contaminantes e integridade comprometida; 

f) com o objetivo de reduzir as chances de contágio, sistematizar, organizar 

e orientar sobre os processos de higiene e desinfecção das bandejas, 

pratos, talheres e equipamentos de cozinha envolvidos na produção dos 

alimentos;  

g) orientar e supervisionar o descarte adequado dos restos de alimentos do 

restaurante universitário que entraram em contato com os usuários ao 

término das refeições;  

h) dar reforço às condutas de higiene dos alimentos e manejo que os 

colaboradores devem ter para garantir as condições higiênico-sanitárias 

adequadas aos alimentos;  

i) orientar e supervisionar a limpeza adequada das mãos na chegada ao local 

de trabalho/ao fornecer mercadorias, antes e depois de manusear 

alimentos, contato com utensílios contaminados, interrupção do serviço, 

uso do banheiro e sempre que for necessário;  

j) uso adequado dos EPIs, manutenção  e uniformes  limpos  e sempre trocá- 

los diariamente e quando necessário;  

k) restringir uso de uniforme para ambiente de trabalho, não sendo 

permitida a circulação com o uniforme fora do espaço de produção;  

l) os cabelos dos funcionários devem estar presos e protegidos com toucas, 

redes ou outro acessório. Não é permitido o uso de barba e as unhas 

devem ser sempre curtas e sem esmalte ou base;  

m) não é permitido fumar, falar sem necessidade, cantar, assobiar, espirrar, 

cuspir, tossir, comer, manusear dinheiro ou outras atividades que possam 

gerar contaminação dos alimentos durante o desenvolvimento das 

atividades;  

n) dar garantias de que os alimentos recebem tratamento térmico adequado 

em sua totalidade (BRASIL, 2020a);  

o) solicitar o uso dos EPIs adequados por todos os colaboradores dos 

restaurantes universitários envolvidos na manipulação de alimentos 

(máscaras descartáveis, aventais, toucas, luvas óculos/protetor facial);  

p) prever banheiro exclusivo com chuveiro, sanitário, pia e armários para 

colaboradores que manipulam os alimentos a fim de garantir protocolos 

de higiene pessoal na chegada, durante a jornada e ao sair do trabalho;  

q) fazer revezamento de turnos de trabalho e/ou colocar barreiras físicas 

para promover o distanciamento entre os colaboradores, bem como 

afastar ou remanejar de setor aqueles que fazem parte do grupo de risco;  

r) aumentar o número de colaboradores/manipuladores de alimentos, 

destinando um para realização de higiene e desinfecção dos ambientes 

para reduzir a possibilidade de contaminação dos alimentos;  

s) disponibilizar lavatório com água e sabão e/ou dispensers com álcool em 

gel 70% acionados por pedal na entrada do restaurante;  

t) fazer mapeamentos de superfícies e utensílios com elevado potencial de 

contato manual, implantando rotina de desinfecção com álcool 70 % ou 

desinfetante adequado, como mesas, bancadas, teclados, mouses, 

maçanetas, corrimões, pranchetas, telefones, canetas etc.);  

u) reforçar métodos de higiene e desinfecção das superfícies utilizadas para 

refeições, principalmente a desinfecção nas mesas logo após a saída do 
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usuário (BRASIL, 2020b). 

 

8.7.5 Uso das copas e espaços de refeições 

 
É imprescindível que os usuários desses espaços se atentem aos cuidados com 

limpeza e sua responsabilidade no manuseio dos alimentos: 

 
 

a) os espaços precisam ter insumos para limpeza e desinfecção à disposição 

dos usuários conforme rotina e protocolos da instituição;  

b) ter o cuidado de não tocar em superfícies e utensílios com as mãos não 

higienizadas;  

c) não utilizar EPIs da área clínica;  

d) utilizar utensílios de uso pessoal como copo, prato, xícara e talheres;  

e) não compartilhar itens pessoais (BRASIL, 2020b);  

f) deve-se também respeitar a etiqueta respiratória, evitar tocar no rosto e 

máscara, bem como evitar falar enquanto prepara os alimentos;  

g) os espaços devem ser usados somente no tempo necessário para preparo 

e consumo das refeições;  

h) não ter contato direto ou indireto com alimentos crus, semi preparados 

ou prontos para consumo sem higienizá-los;  

i) não é permitido adentrar nestes espaços com mochilas, computadores, 

tablets, celulares e outros objetos que possibilitem risco de contaminação 

pelo coronavírus;  

j) a ventilação natural deve ser mantida nesses espaços, com portas e janelas 

abertas;  

k) devem permanecer um quantitativo mínimo de pessoas nos espaços 

destinados a preparação dos alimentos;  

l) higienizar as mãos com água e sabão e desinfetá-las com álcool 70% 

antes de iniciar o preparo das refeições;  

m) realizar limpeza das bancadas e superfícies a serem utilizadas durante o 

preparo das refeições com esponja, água e detergente e fazer desinfecção 

com álcool 70%;  

n) limpar as embalagens dos ingredientes e alimentos envolvidos na 

produção da refeição com água e sabão e/ou álcool 70%;  

o) não é permitido deixar alimentos descobertos em mesas, balcões, 

geladeiras e armários, estes devem ser acondicionados em potes, sacolas 

e/ou filme plástico;  

p) sobras de alimentos que tiveram contato com os usuários não podem ser 

reaproveitados e precisam ser descartados adequadamente;  

q) as mesas, bancadas e superfícies utilizadas devem ser limpas e 

desinfetadas imediatamente após as refeições pelos usuários (BRASIL, 

2020a). 

 
8.8 Setores administrativos 

 
 

Procedimentos a serem realizados nos setores administrativos: 

 

a) uso recomendado de máscaras a pessoas idosas, pessoas com 

comorbidades ou que estejam com sintomas gripais;  
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b) evitar aglomerações nos setores administrativos priorizando 

agendamentos de horários de atendimento;  

c) priorizar atendimento virtual ao presencial;  

d) disponibilizar frascos com álcool em gel 70%;  

e) instalar barreira física de material transparente (exemplo: acrílico) na 

recepção, com proteção aos usuários em situações de contato direto;  

f) manter ambientes ventilados priorizando ventilação natural (janelas e 

portas abertas) de forma a aumentar a troca de ar nos ambientes de 

trabalho. Na impossibilidade, garantir que o sistema de climatização de 

ar não esteja reutilizando o ar e sim que esteja programado para 

renovação de ar constantemente, atendendo aos Regulamentos Técnicos 

do MS, Anvisa e Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC; 

g) orientar aos servidores, colaboradores e estagiários que ao sair e retornar 

para a sala, devem sempre passar álcool gel nas mãos;  

h) eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados como canetas, 

pranchetas, telefones, entre outros;  

i) identificar objetos de uso pessoal;  

j) proibir a ingestão de alimentos dentro dos setores. Escalonar os horários 

de refeição, para evitar aglomeração nas copas ou restaurantes;  

k) priorizar reuniões virtuais;  

l) evitar idas desnecessárias a outros setores;  

m) aumentar a frequência de higienização das salas. A higienização e 

desinfecção de superfícies de contato e objetos manuseados como mesas, 

cadeiras, maçanetas e interruptores, deve ser realizada com solução de 

água e sabão e posteriormente com a fricção de álcool líquido 70%;  

n) higienizar, antes e depois da utilização, os materiais de trabalho com 

álcool líquido 70%;  

o) na medida do possível todas as chefias apresentar o escalonamento de 

servidores que poderão desempenhar suas atribuições em regime de 

trabalho remoto; 

p) uso obrigatório de máscaras nos transportes coletivos (intercampi), bem 

como em acessos a ambientes de saúde como o Centro de Atendimento 

Integrado em Saúde (CAIS). 

 

8.9 Transporte institucional 

 

a) Mantenha o interior do veículo bem ventilado, preferencialmente com 

ventilação natural;  

b) disponibilizar recipiente com álcool em gel 70%, de uso obrigatório em 

todos os veículos oficiais da Unilab, para que se faça uso na entrada e 

saída dos passageiros;  

c) motoristas e passageiros devem usar obrigatoriamente máscaras;  

d) motoristas e passageiros devem seguir as regras de etiqueta respiratória;  

e) manter os veículos limpos, higienizados/esterilizados, após cada viagem, 

os pega-mãos, corrimãos, equipamentos de bilhetagem e demais 

superfícies onde há o constante contato das mãos dos passageiros e do 

motorista, reforçar a higienização frequente; 

f) Outras medidas de higienização devem ser realizadas, em especial no 

sistema de ar condicionado do veículo; 

g) evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos;  
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h) evitar a ingestão de alimentos no interior dos veículos. 

 
8.10 Fazenda Experimental - Piroás 

 
Neste tópico será apresentado um conjunto de informações e procedimentos que 

buscam mitigar a contaminação e a propagação da covid-19 em meio às atividades realizadas 

na Fazenda Experimental Piroás, sendo: 

 
 

a) manter rigoroso controle de acesso por parte do responsável pela Fazenda 

Experimental que deverá assegurar condições adequadas de supervisão 

ou preceptoria, restringindo o uso das instalações sem agendamento 

prévio, utilizando somente em casos excepcionais, reorganizando a 

distribuição dos horários para diminuir ao máximo a sua utilização;  

b) evitar aglomerações nas instalações da Fazenda Experimental 

organizando escalas entre os alunos;  

c) usar obrigatoriamente máscaras (tecido) e EPIs básicos no laboratório 

(óculos, máscaras, luvas, jaleco, calçado fechado, calça comprida), como 

também, outros específicos de acordo com as atividades desenvolvidas 

na Fazenda Experimental;  

d) seguir as recomendações relativas aos laboratórios contidas neste 

documento no que couber ao laboratório da Fazenda Experimental;  

e) nas atividades de campo (área aberta), priorizar a execução de trabalhos 

individuais;  

f) disponibilizar de lavatórios e/ou álcool em gel 70% nos ambientes;  

g) manter ambientes ventilados priorizando ventilação natural (janelas e 

portas abertas) de forma a aumentar a troca de ar nos ambientes de 

trabalho. Na impossibilidade, garantir que o sistema de climatização de 

ar não esteja reutilizando o ar e sim que esteja programado para 

renovação de ar constantemente, atendendo aos Regulamentos Técnicos 

do MS, Anvisa e Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC;  

h) restringir o atendimento de chamados durante a realização de aulas;  

i) proibir o compartilhamento de objetos. Recomenda-se que cada servidor, 

colaborador e discente, leve consigo o que julgar ser necessário para uso, 

evitando o compartilhamento de itens de qualquer natureza;  

j) aumentar a frequência de higienização das salas. A higienização e 

desinfecção de superfícies de contato e objetos manuseados, como mesas, 

cadeiras, bancadas, maçanetas e interruptores, deve ser realizada 

utilizando produtos químicos recomendados pela Anvisa; 

k) manter a limpeza das salas a cada troca de turma;  

l) após o término das atividades, realizar limpeza de máquinas, 

equipamentos, utensílios e ferramentas utilizadas, bem como a correta 

higienização das mãos. Atentar para os cuidados com a desinfecção e 

higienização de equipamentos elétricos, sendo recomendado consultar o 

manual do fabricante se informando como deve ser realizada a sua 

limpeza;  

m) proibir a ingestão de alimentos dentro dos setores. Escalonar os horários 

de refeição, para evitar aglomeração nos locais de refeição. 

 
 

8.11 Auditório 

As recomendações em relação aos auditórios da Unilab: 
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a) manter rigoroso controle de acesso por parte do responsável pelo evento 

realizado no auditório que deverá assegurar as condições adequadas 

contidas neste plano utilizando somente em casos excepcionais 

reorganizando a distribuição dos horários para diminuir ao máximo a sua 

utilização;  

b) uso recomendado de máscaras a idosos, pessoas com comorbidades ou 

que estejam com sintomas gripais;  

c) evitar aglomerações;  

d) higienizar as mãos com água e sabão ou friccionar com álcool em gel 

70% antes de entrar no auditório. Disponibilizar frascos e/ou dispensers 

acionados de pedal contendo álcool em gel 70%;  

e) manter ambientes ventilados priorizando ventilação natural (janelas e 

portas abertas) de forma a aumentar a troca de ar nos ambientes de 

trabalho. Na impossibilidade, garantir que o sistema de climatização de 

ar não esteja reutilizando o ar e sim que esteja programado para 

renovação de ar constantemente, atendendo aos Regulamentos Técnicos 

do MS, Anvisa e Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC;  

f) evitar a realização de atividades em grupos, priorizando as atividades de 

forma individual;  

g) proibir a ingestão de alimentos no interior dos auditórios;  

h) recomenda-se que cada servidor, colaborador e discente, leve consigo o 

que julgar ser necessário para uso, evitando o compartilhamento de itens 

de qualquer natureza;  

i) proibir a distribuição física de material de publicidade ou de qualquer 

outra finalidade;  

j) manter a limpeza dos auditórios a cada troca de evento/uso. 

 

 
9 INSUMOS 

 

A estimativa dos tipos de insumos necessários para a implementação das ações 

de enfrentamento à covid-19 no cenário retorno das atividades presenciais na Unilab foi 

realizada pelos membros deste grupo de trabalho com base nas recomendações atuais dos 

órgãos sanitários e de saúde relativas às questões de segurança individual e coletiva, 

assistência à saúde, além da higienização e desinfecção. 

As unidades indicadas ficarão responsáveis pelo levantamento dos insumos e 

seus quantitativos como etapa inicial para o processo de aquisição.  

Atualmente, a divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor iniciou o 

processo de aquisição de EPIs. A aquisição dos insumos está condicionada à disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

 
Quadro 5: lista de insumos para implementação do plano de biossegurança da Unilab diante da 

pandemia pelo covid-19 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – 
EPIS 

 

DESCRIÇÃO 

 

Quantidade 

 

Valor Unitário 

(R$) 

 

Valor Total 
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Respirador purificador 

de ar tipo peça 

semifacial filtrante para 

partículas PFF2 ou N-95 

   

Máscara cirúrgica tripla 

descartável 

   

Luva de procedimento 
   

Touca

 hospita

lar descartável branca 

   

Avental cirúrgico, manga 

longa, descartável 

   

Óculos de segurança 

para proteção dos olhos 

do usuário contra 

partículas volantes 

multidirecionais 

   

Protetor Facial

 (Face 

Shield) 

   

Máscara de

 proteção 

reutilizável de tecido 

   

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO 

 

DESCRIÇÃO 

 

Quantidade 

 

Valor Unitário 

(R$) 

 

Valor Total 

Álcool 70% (1 L) 
   

Álcool em gel 70% 
   

Álcool Isopropílico a 

70% 

   

Hipoclorito de sódio (1L) 
   

Detergente líquido (1L) 
   

 

Sabonete líquido 
   

Panos descartáveis 28cm 

x 300m 

   

Sacos para lixo comum 
   

Saco branco/vermelho 
com 
símbolo de risco 
biológico 

   

Papel Toalha 
   

Cesto de lixo com pedal 

para resíduo infectante 
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Cesto de lixo com pedal 

para resíduo comum 

   

Caixa Coletora para 

Material Perfurocortante 

Descartável 

   

Dispenser para

 papel 

toalha 

   

Dispenser para álcool gel 
   

Dispenser para sabonete 

líquido 

   

Borrifador

 e

m 

polipropileno para álcool 

líquido 

   

OUTROS INSUMOS 

 

DESCRIÇÃO 

 

Quantidade 

 

Valor Unitário (R$) 

 

Valor Total 

Barreira (divisória) 

de Acrílico 

   

Termômetro Digital 

Laser Infravermelho 

   

Bateria/pilha para o 

Termômetro Digital 

Laser Infravermelho 

   

Rolo de fita adesiva para 

sinalização de piso 

   

Rolo de fita zebrada 
   

Material de

 Campanha 

(Cartazes, Banners) 

   

Oxímetro de pulso 
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Bateria/pilha

 p

ara Oxímetro de pulso 

   

 

10 CONCLUSÃO 

 
O reconhecimento da situação de pandemia pela OMS e a posterior declaração 

do estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), suscitaram 

medidas sistemáticas e coordenadas de enfrentamento à covid-19 nas diversas esferas de 

saúde do país. 

O país adentrou, de acordo com as regiões e em níveis variados, num momento 

de retomada gradativa das atividades dos diversos setores. Não obstante, a retomada deverá 

ocorrer de maneira segura e planejada, reconhecendo as individualidades de cada esfera local, 

de cada setor ou ramo de atividade e as características de evolução da doença, com 

monitoramento do cenário epidemiológico para elaboração de respostas rápidas às possíveis 

mudanças no contexto e seguindo as orientações e pareceres emitidos pelas autoridades 

sanitárias e de saúde. 

Posto isso, tornou-se imprescindível a necessidade de elaboração deste plano de 

biossegurança como instrumento de apoio para retomada das atividades presenciais com 

orientações específicas para nortear toda comunidade acadêmica, bem como os processos e 

ambientes de trabalho. E também, sobre a vacinação para a Covid-19 com as  diretrizes 

existentes sobre minimização da transmissão da doença, uma vez que os imunizantes 

disponíveis atualmente possuem comprovada efetividade em impedir formas moderadas e 

graves da doença, favorecendo a redução de evoluções ou desfechos fatais. 

Pelas razões expostas, o Grupo de Trabalho de Biossegurança elaborou o Plano 

de Biossegurança com o principal intuito de prestar as orientações necessárias, de forma a 

orientar as unidades da Unilab no planejamento para implementação de suas ações para 

enfrentamento à covid-19.
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

  

  

PORTARIA PROAD Nº 31/2022, de 27 de abril de 2022-UNILAB

  
Designa servidora para exercer a função de
Pregoeira da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 111, de 12 de
abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 13/04/2022, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1063, de 01/10/2018, alterada pela Portaria Reitoria
nº 357/2019, de 28/08/2019, no uso das atribuições a ele outorgadas, resolve:

 

Art. 1º.  Designar a servidora abaixo relacionada para exercer a função de Pregoeira da
Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unidade Gestora no 158565, pelo
prazo de 12 (doze) meses.

SERVIDOR SIAPE
Vanessa Ingrid da Costa Cardoso 2033234

 

Art. 2º. Revoga-se a PORTARIA PROAD Nº 17/2021, de 30 de abril de 2021.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de 28 de abril de 2022.

 

JONH WESLEY LOPES DA SILVA

Pró-reitor de Administração

 

Documento assinado eletronicamente por JONH WESLEY LOPES DA SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
ADMINISTRAÇÃO, em 27/04/2022, às 12:06, 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

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

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

  

  

PORTARIA PROAD Nº 32/2022, de 27 de abril de 2022-UNILAB

  
Designa servidor para exercer a função de
Pregoeiro da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 111, de 12 de
abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 13/04/2022, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1063, de 01/10/2018, alterada pela Portaria Reitoria
nº 357/2019, de 28/08/2019, no uso das atribuições a ele outorgadas, resolve:

 

Art. 1º.  Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Pregoeiro da
Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unidade Gestora no 158565, pelo
prazo de 12 (doze) meses.

SERVIDOR SIAPE
Tiago Lucio Pereira Melo 2164271

 

Art. 2º. Revoga-se a PORTARIA PROAD Nº 20/2021, de 05 de julho de 2021.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de 28 de abril de 2022.

 

JONH WESLEY LOPES DA SILVA

Pró-reitor de Administração

Documento assinado eletronicamente por JONH WESLEY LOPES DA SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
ADMINISTRAÇÃO, em 27/04/2022, às 12:06, 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 0450029 e
o código CRC 71FD1F5B.
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

  

  

PORTARIA PROAD Nº 33/2022, de 27 de abril de 2022-UNILAB

  
Designa servidor para exercer a função de
Pregoeiro da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 111, de 12 de
abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 13/04/2022, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1063, de 01/10/2018, alterada pela Portaria Reitoria
nº 357/2019, de 28/08/2019, no uso das atribuições a ele outorgadas, resolve:

 

Art. 1º.  Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Pregoeiro da
Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unidade Gestora no 158565, pelo
prazo de 12 (doze) meses.

SERVIDOR SIAPE
Paulo Roberto Pinheiro Silva Júnior 1706318

 

Art. 2º. Revoga-se a PORTARIA PROAD Nº 19/2021, de 05 de julho de 2021.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de 28 de abril de 2022.

 

JONH WESLEY LOPES DA SILVA

Pró-reitor de Administração

 

Documento assinado eletronicamente por JONH WESLEY LOPES DA SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
ADMINISTRAÇÃO, em 27/04/2022, às 12:07, 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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0450036 e
o código CRC 343AFB72.
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

  

  

PORTARIA PROAD Nº 34/2022, de 27 de abril de 2022-UNILAB

  
Designa servidor para exercer a função de
Pregoeiro da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 111, de 12 de
abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 13/04/2022, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1063, de 01/10/2018, alterada pela Portaria Reitoria
nº 357/2019, de 28/08/2019, no uso das atribuições a ele outorgadas, resolve:

 

Art. 1º.  Designar o servidor abaixo relacionado para exercer a função de Pregoeiro da
Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unidade Gestora no 158565, pelo
prazo de 12 (doze) meses.

SERVIDOR SIAPE
Plínio Nogueira Maciel Filho 1830131

 

Art. 2º. Revoga-se a PORTARIA PROAD Nº 25/2021, de 30 de agosto de 2021.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de 28 de abril de 2022.

 

JONH WESLEY LOPES DA SILVA
Pró-reitor de Administração

 

Documento assinado eletronicamente por JONH WESLEY LOPES DA SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
ADMINISTRAÇÃO, em 27/04/2022, às 12:07, 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 0450045 e
o código CRC 988B091D.
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Referência: Processo nº 23282.006274/2022-11 SEI nº 0450045
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

  

  

PORTARIA PROAD Nº 35/2022, de 27 de abril de 2022-UNILAB

  

Designa servidores para compor a Equipe
de Apoio ao Pregão da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 111, de 12 de
abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 13/04/2022, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1063, de 01/10/2018, alterada pela Portaria Reitoria
nº 357/2019, de 28/08/2019, no uso das atribuições a ele outorgadas, resolve:

 

Art. 1º.  Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Apoio ao
Pregão da Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unidade Gestora no
158565, pelo prazo de 12 (doze) meses.

SERVIDOR SIAPE

Vanessa Ingrid da Costa Cardoso 2033234

Paulo Roberto Pinheiro da Silva Júnior 1706318

Plínio Nogueira Maciel Filho 1830131

Tiago Lúcio Pereira Melo 2164271

Francisca Amália Castelo Branco 2320318

Márcia Rejane Damasceno Dias 2891408

 

Art. 2º. Revoga-se a PORTARIA PROAD Nº 24/2021, de 30 de agosto de 2021.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de 28 de abril de 2022.
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JONH WESLEY LOPES DA SILVA

Pró-reitor de Administração

 

Documento assinado eletronicamente por JONH WESLEY LOPES DA SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
ADMINISTRAÇÃO, em 27/04/2022, às 12:07, 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 0450051 e
o código CRC 60A59515.

 

Referência: Processo nº 23282.006274/2022-11 SEI nº 0450051

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


PRÓ-REITORIA DE
POLÍTICAS
AFIRMATIVAS E
ESTUDANTIS
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

  

  

PORTARIA PROPAE Nº 06, de 02 de maio de 2022

  

Dispõe sobre a Comissão de Verificação e Validação
de Autodeclaração (CVVA), para os trabalhos no dia
04 de maio de 2022, de 09h00min-12h30min.

 

 

                       A Pró-Reitora de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s/PROPAE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a
Portaria nº 50, de 23 de fevereiro de 2022 - publicado no DOU edição: 40| seção: 2 | página: 42;

 

Considerando o que consta na Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014 e na Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016;

 

Considerando o ar�go 20º, da Resolução CONSUNI/Unilab 40, de agosto de 2021;

 

Considerando a Portaria Reitoria/UNILAB Nº 33, de 3 de fevereiro de 2022;

 

Considerando o que consta no processo nº 23282.006770/2022-66, resolve:

 

Ar�go 1º Ins�tuir a Banca de Verificação e Validação de Autodeclaração,  para os trabalhos no dia 04 de maio de 2022, às
09h00min-12h30min, no Campus dos Palmares,  Bloco 2, 3° andar, Sala 308.

 

Art. 2º Os membros convocados para comporem as bancas heteroiden�ficação, são membros  �tulares e suplentes da
Comissão da Verificação e Validação de Autodeclaração  (CVVA),  ins�tuída pela Portaria Reitoria/Unilab nº 33, de 03 de
fevereiro de 2022.

 

Art. 3º A Banca de Heteroiden�ficação será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

 

 

Membro Tipo Representação

 Carolina Maria Costa Bernardo  Titular  Docente/Unilab

 Vera Regina Rodrigues da Silva  Titular  Docente/Unilab

 Monica Saraiva Almeida  Titular  Técnico-Administrativo em Educação/ Unilab
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 Rodolfo Pereira da Silva  Suplente  Técnico-Administrativo em Educação/ Unilab

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Mara Rita Duarte de Oliveira
Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s.

Documento assinado eletronicamente por MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PRÓ-REITOR(A) DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS
E ESTUDANTIS, em 02/05/2022, às 12:05, 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 0452738 e o código CRC
6576D7E8.

 

Referência: Processo nº 23282.006770/2022-66 SEI nº 0452738

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

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

  

  

PORTARIA PROPAE Nº 07, de 02 de maio de 2022-UNILAB

  
Dispõe sobre a Comissão de Verificação e Validação
de Autodeclaração (CVVA), para os trabalhos no dia
04 de maio de 2022, de 13h00min as16h30min.

 

  A Pró-Reitora de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s/PROPAE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Portaria nº 50,
de 23 de fevereiro de 2022 - publicado no DOU edição: 40| seção: 2 | página: 42;

 

Considerando o que consta na Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014 e na Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016;

 

Considerando o ar�go 20º, da Resolução CONSUNI/Unilab 40, de agosto de 2021;

 

Considerando a Portaria Reitoria/UNILAB Nº 33, de 3 de fevereiro de 2022;

 

Considerando o que consta no processo nº 23282.006770/2022-66, resolve:

 

Ar�go 1º Ins�tuir a Banca de Verificação e Validação de Autodeclaração,  para os trabalhos no dia 04 de maio de 2022, às
13h00min as16h30min, no Campus dos Palmares,  Bloco 2, 3° andar, Sala 308.

Art. 2º Os membros convocados para comporem as bancas heteroiden�ficação, são membros  �tulares e suplentes da
Comissão da Verificação e Validação de Autodeclaração  (CVVA),  ins�tuída pela Portaria Reitoria/Unilab nº 33, de 3 de
fevereiro de 2022.

 

Art. 3º A Banca de Heteroiden�ficação será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

 

 

 

 

Membro Tipo Representação

Patricio Carneiro Araújo Titular Docente/Unilab

Geranilde Costa e Silva Titular Docente/Unilab

Rodolfo Pereira da Silva Titular Técnico-Administra�vo em Educação

Nahiana de Souza Marano Suplente Técnico-Administra�vo em Educação
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Mara Rita Duarte de Oliveira
Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s.

Documento assinado eletronicamente por MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PRÓ-REITOR(A) DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS
E ESTUDANTIS, em 02/05/2022, às 12:05, 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 0452753 e o código CRC
CE23F458.

 

Referência: Processo nº 23282.006770/2022-66 SEI nº 0452753

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

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

  

  

PORTARIA  PROPAE Nº08, de 02 de maio de 2022-UNILAB

  
Dispõe sobre a Comissão de Verificação e Validação
de Autodeclaração (CVVA), para os trabalhos no dia
05 de maio de 2022, de 09h00min as12h30min.

 

  A Pró-Reitora de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s/PROPAE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Portaria nº
50, de 23 de fevereiro de 2022 - publicado no DOU edição: 40| seção: 2 | página: 42;

 

Considerando o que consta na Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014 e na Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016;

 

Considerando o ar�go 20º, da Resolução CONSUNI/Unilab 40, de agosto de 2021;

 

Considerando a Portaria Reitoria/UNILAB Nº 33, de 3 de fevereiro de 2022;

 

Considerando o que consta no processo nº 23282.006770/2022-66, resolve:

 

Ar�go 1º Ins�tuir a Banca de Verificação e Validação de Autodeclaração,  para os trabalhos no dia 05 de maio de 2022, de
09h00min as12h30min, no Campus dos Palmares, Bloco 2, 3° andar, Sala 310. 

 

Art. 2º Os membros convocados para comporem as bancas heteroiden�ficação, são membros  �tulares e suplentes da
Comissão da Verificação e Validação de Autodeclaração  (CVVA),  ins�tuída pela Portaria Reitoria/Unilab nº 33, de 3 de
fevereiro de 2022.

 

Art. 3º A Banca de Heteroiden�ficação será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

 

 

 

 

Membro Tipo Representação

Sueli da Silva Saraiva Titular Docente/Unilab

Geranilde Costa e Silva Titular Docente/Unilab

Nahiana de Souza Marano Titular Técnico-Administra�vo em Educação
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Rodolfo Pereira da Silva Suplente Técnico-Administra�vo em Educação

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Mara Rita Duarte de Oliveira
Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s.

Documento assinado eletronicamente por MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PRÓ-REITOR(A) DE POLÍTICAS
AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS, em 02/05/2022, às 12:06, 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 0452761 e o código CRC
3BC8A44F.

 

Referência: Processo nº 23282.006770/2022-66 SEI nº 0452761

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

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

  

  

PORTARIA PROPAE Nº 09,  de 02 de maio de 2022-UNILAB

  

Dispõe sobre a Comissão de Verificação e Validação
de Autodeclaração (CVVA), para os trabalhos no dia
05 de maio de 2022, de 09h00min as12h30min.

 

 

  A Pró-Reitora de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s/PROPAE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Portaria nº
50, de 23 de fevereiro de 2022 - publicado no DOU edição: 40| seção: 2 | página: 42;

 

Considerando o que consta na Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014 e na Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016;

 

Considerando o ar�go 20º, da Resolução CONSUNI/Unilab 40, de agosto de 2021;

 

Considerando a Portaria Reitoria/UNILAB Nº 33, de 3 de fevereiro de 2022;

 

Considerando o que consta no processo nº 23282.006770/2022-66, resolve:

 

Ar�go 1º Ins�tuir a Banca de Verificação e Validação de Autodeclaração,  para os trabalhos no dia 05 de maio de 2022, de
09h00min as 12h30min, no Campus dos Palmares,  Bloco 2, 3° andar, Sala 310.

 

Art. 2º Os membros convocados para comporem as bancas heteroiden�ficação, são membros  �tulares e suplentes da
Comissão da Verificação e Validação de Autodeclaração  (CVVA),  ins�tuída pela Portaria Reitoria/Unilab nº 33, de 3 de
fevereiro de 2022.

 

Art. 3º A Banca de Heteroiden�ficação será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

 

 

 

 

Membro Tipo Representação

Mara Rita Duarte de Oliveira Titular Docente/Unilab

Andressa Suelly Saturnino de Oliveira Titular Docente/Unilab

Antonio Carlos Garcia de Oliveira  Titular Técnico-Administra�vo em Educação
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Sabi Yari Moise Bandiri Suplente Docente/Unilab

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Mara Rita Duarte de Oliveira
Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s

 

Documento assinado eletronicamente por MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PRÓ-REITOR(A) DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS
E ESTUDANTIS, em 02/05/2022, às 12:06, 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 0452778 e o código CRC
2988169D.

 

Referência: Processo nº 23282.006770/2022-66 SEI nº 0452778

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

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

  

  

PORTARIA PROPAE Nº 10/2022, de 02 de maio de 2022

  
Dispõe sobre a Comissão de Verificação e Validação
de Autodeclaração (CVVA), para os trabalhos no dia
05 de maio de 2022, de 13h00min as16h30min.

 

  A Pró-Reitora de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s/PROPAE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Portaria nº
50, de 23 de fevereiro de 2022 - publicado no DOU edição: 40| seção: 2 | página: 42;

 

Considerando o que consta na Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014 e na Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016;

 

Considerando o ar�go 20º, da Resolução CONSUNI/Unilab 40, de agosto de 2021;

 

Considerando a Portaria Reitoria/UNILAB Nº 33, de 3 de fevereiro de 2022;

 

Considerando o que consta no processo nº 23282.006770/2022-66, resolve:

 

Ar�go 1º Ins�tuir a Banca de Verificação e Validação de Autodeclaração,  para os trabalhos no dia 05 de maio de 2022, de
13h00min as16h30min, no Campus dos Palmares,  Acarape (CE).

 

Art. 2º Os membros convocados para comporem as bancas heteroiden�ficação, são membros  �tulares e suplentes da
Comissão da Verificação e Validação de Autodeclaração  (CVVA),  ins�tuída pela Portaria Reitoria/Unilab nº 33, de 3 de
fevereiro de 2022.

 

Art. 3º A Banca de Heteroiden�ficação será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

 

 

 

 

Membro Tipo Representação

Sueli da Silva Saraiva Titular Docente/Unilab

Itacir Marques da Luz Titular Técnico-Administra�vo em Educação

Nahiana de Souza Marano Titular Técnico-Administra�vo em Educação

Geranilde Costa e Silva Suplente Docente/Unilab
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Mara Rita Duarte de Oliveira
Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s.

 

Documento assinado eletronicamente por MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PRÓ-REITOR(A) DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS
E ESTUDANTIS, em 02/05/2022, às 12:06, 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 0452784 e o código CRC
1B0CA246.

 

Referência: Processo nº 23282.006770/2022-66 SEI nº 0452784

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

