
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

Ano VI -   Nº 313 
13 de maio de 2022 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL  

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
 

REITORIA: 
 
Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor 
 
Claudia Ramos Carioca 
Vice-Reitora 
 
Joaquim Torres Filho 
Chefe de Gabinete 
 
PRÓ-REITORIAS 
 
Antônio Célio Ferreira dos Santos 
Pró-Reitor de Planejamento 
 
Artemisa Candé Monteiro 
Pró-Reitora de Relações Institucionais e 
Internacionais 
 
Segone Ndangalia Cossa 

Pró-Reitor de Extensão, Arte e Cultura 

Rosalina Semedo de Andrade Tavares 
Pró-Reitora de Graduação 
 
Maria Rita Duarte de Oliveira 
Pró-Reitora de Políticas Afirmativas e Estudantis 
 
José Olavo da Silva Garantizado Junior 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
Jonh Wesley Lopes da Silva 
Pró-Reitor de Administração 

 
 
UNIDADES ACADÊMICAS 
 
Antônio Manoel Ribeiro de Almeida 
Diretor do Instituto de Educação a Distância 
 
Carlos Henrique Lopes Pinheiro 
Diretor do Instituto de Humanidades 
 
Maria Cristiane Martins de Souza 
Diretora do Instituto de Engenharias e 
Desenvolvimento Sustentável  
 
Jober Fernando Sobczak  
Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da 
Natureza 

 
 
Léia Cruz de Menezes Rodrigues 
Diretora do Instituto de Linguagens e Literaturas 
 
Lucas Nunes da Luz 
Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural 
 
Pedro Acosta Leyva 
Diretor do Instituto de Humanidades e Letras – BA 
 
José Weyne de Freitas Sousa 

Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
 
Thiago Moura de Araújo 
Diretor do Instituto de Ciências da Saúde  
 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
George Gondim Gomes 
Corregedor 
 
Antonio Adriano Semião Nascimento 
Superintendente de Gestão de Pessoas 
 
Gleydson Rodrigues Santos 
Diretor do Sistema de Bibliotecas 
 
Maira Cristina Amorin 
Auditora Chefe 
 
Monica Saraiva Almeida 
Ouvidora 
 
Giancarlo Cardoso Vecchia 
Diretor de Tecnologia da Informação 
 
Emmanuel Nogueira Ribeiro 
Coordenador de Comunicação 
 
Mirian Sumica Carneiro Reis 
Diretora do Campus dos Malês 
 
Adriana Gonçalves 

Chefe da Secretaria de Governança, Integridade e 
Transparência.  
 
PROCURADORIA FEDERAL  
 
Alex Barbosa Caldeira 
Procurador-Chefe

 



O Boletim de Serviço da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) é um veículo de comunicação oficial interna, destinado a dar 
publicidade aos atos e procedimentos formais da Instituição. 
 
 
Referências: 
 

• Lei nº 4.965, de 05 de maio de 1966 – Dispõe sobre a publicação dos atos relativos 
aos servidores públicos e dá outras providências. 
 

• Portaria GR nº 175, de 06 de março de 2017 – Dispõe sobre a criação do Boletim de 
Serviço da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Edição e publicação 

Assessoria de Comunicação 
boletimdeservico@unilab.edu.br | (85) 3332.6154 

 



SUMÁRIO 
 
 
 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.........................................................05 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..........................................................16 

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS........................................21 

REITORIA....................................................................................................................32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 

Boletim de Serviço da Unilab | Ano III – Nº 56 |27 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

CONSELHO DE 
ENSINO, PESQUISA 
E EXTENSÃO 



10/05/2022 16:24 SEI/UNILAB - 0459226 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=521325&infra_sis… 1/11

  

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

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 150, DE 10 DE MAIO DE 2022

  

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, o Regimento
Interno do Comitê de É�ca em Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos (CEP) da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o
Decreto Presidencial de 5 de maio de 2021, publicado no DOU de 6 de maio de 2021, edição 84, seção 2,
página 1, considerando o processo nº 23282.012756/2021-11:

 

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

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Comitê de É�ca em Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos (CEP) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,  na forma do
anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 04/2019/Consepe, de 28 de maio de 2019.

 

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

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 10/05/2022, às 15:59, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0459226 e
o código CRC 0E55E8ED.

ANEXO À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE Nº 150, DE 10 DE MAIO DE 2022

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS (CEP) DA 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, VINCULAÇÃO E FINALIDADE 

 

Art. 1º O Comitê de É�ca em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é um  colegiado
interdisciplinar e independente, com “múnus público”, de caráter consul�vo,  delibera�vo e educa�vo,
criado para: 

 

I - defender os interesses dos par�cipantes da pesquisa em sua integridade e dignidade; e 

 

II - contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões é�cos.  

 

Parágrafo único. O CEP/Unilab é vinculado administra�vamente à Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação (Proppg). 

 

Art. 2º O CEP/Unilab emi�rá pareceres consubstanciados sobre os aspectos  é�cos das
a�vidades inves�ga�vas que envolvem seres humanos, prevendo o impacto de tais  a�vidades sobre o
bem-estar geral e os direitos fundamentais de indivíduos e populações. 

 

Parágrafo único. O processo de apreciação é�ca, a instalação, composição e atribuições do
CEP/Unilab obedecem às disposições das Resoluções 466/12 CNS/MS, de 12 de dezembro de 2012, e
510/16 CNS/MS, de 7 de abril de 2016, bem como às da legislação complementar, expedidas pelo
Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde (CNS/MS), que estabelece as diretrizes e normas
regulamentares  de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º O CEP/Unilab é cons�tuído por: 

 

I - dois representantes dos par�cipantes de pesquisa indicados, preferencialmente, pelo
Conselho Municipal de Saúde de Redenção, Ceará; 

 

II - um pesquisador externo à Universidade; e

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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III - representantes docentes das Unidades Acadêmicas da Unilab, sendo, no mínimo: 

 

a) 05 (cinco) do Ins�tuto de Ciências da Saúde; 

 

b) 03 (três) do Ins�tuto de Humanidades; 

 

c) 03 (três) do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas; 

 

d) 01 (um) do Ins�tuto de Educação a Distância; 

 

e) 01 (um) do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza; 

 

f) 01 (um) do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas; 

 

g) 01 (um) do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural; 

 

h) 01 (um) do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável; e

 

i) 01 (um) do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês. 

 

§ 1º O CEP/Unilab deverá ser cons�tuído por pessoas de ambos os sexos. 

 

§ 2º Uma categoria profissional não poderá possuir uma representação superior à metade
do colegiado do CEP/Unilab. 

 

§ 3º Os representantes docentes deverão ser indicados pelo Conselho de Unidade de cada
Unidade Acadêmica. 

 

§ 4º O representante docente será subs�tuído se o seu vínculo com a Unilab se  encerrar. 

 

§ 5º Os representantes docentes deverão possuir experiência em pesquisa
e representarem as diversas áreas de atuação mul�disciplinar da Unilab. 

 

§ 6º Para casos que demandem conhecimento especializado, é facultado ao CEP/Unilab
convidar consultores ad hoc pertencentes ou não à Unilab e escolhidos pelo  colegiado. 

 

Art. 4º Os membros do CEP/Unilab terão mandato de 03 (três) anos, permi�da
a recondução. 
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Parágrafo único. A renovação do CEP/Unilab deverá ser parcial com alteração de, no
máximo, metade do colegiado a cada 03 (três) anos. 

 

Art. 5º Os membros do CEP/Unilab têm total independência na tomada de decisões no
desempenho de suas funções no Comitê. 

 

Art. 6º O CEP/Unilab será presidido por um coordenador e seu respec�vo vice, eleitos
pelos seus pares, em Plenária. 

 

Parágrafo único. O tempo de duração dos mandatos do coordenador e de seu respec�vo
vice será de 03 (três) anos, permi�da a recondução.

 

CAPÍTULO III

DO FUNCIONAMENTO

 

Art. 7º O CEP/Unilab reunir-se-á, ordinariamente, com periodicidade mensal, ou 
extraordinariamente, para tratar de assuntos urgentes. 

 

§ 1º O CEP/Unilab reunir-se-á e deliberará com a presença de mais de 50% (cinquenta por
cento) dos seus membros, devendo ser verificado o quórum no início de cada sessão. 

 

§ 2º As votações serão nominais e as decisões serão tomadas por maioria simples dos
presentes. 

 

§ 3º A presença dos membros nas reuniões do CEP/Unilab será realizada por meio da
assinatura da lista de presentes que ocorrerá no início de cada sessão;  

 

§ 4º As datas das sessões ordinárias serão determinadas no começo de cada ano le�vo
pelo colegiado. 

 

§ 5º A convocação para reuniões extraordinárias será feita pelo coordenador ou por 2/3
(dois terços) dos seus membros com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas). 

 

Art. 8º As reuniões do CEP/Unilab compreenderão uma parte de expediente, des�nada à
discussão e votação de ata e às comunicações da Coordenação e de membros do Colegiado, e outra
rela�va à ordem do dia, na qual serão apreciados os assuntos e projetos em pauta. 

 

§ 1º Para cada assunto da pauta ou projeto relatado, haverá uma fase de  discussão e outra
de votação.  

 

§ 2º A fase de discussão se encerrará quando da manifestação do úl�mo inscrito. 
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§ 3º A definição do número de inscrições para manifestações, bem como a duração de
cada intervenção, durante a fase de discussão, é prerroga�va da Coordenação, ouvido o Colegiado. 

 

§ 4º A Coordenação, ouvido o Colegiado, poderá alterar a ordem dos trabalhos.

 

§ 5º A Coordenação poderá re�rar item de pauta, ouvido o Colegiado. 

 

§ 6º A Coordenação poderá requisitar a atribuição de urgência a determinado assunto,
com antecedência, registrando o fato no aviso de convocação da reunião, ou na  abertura dos trabalhos. 

 

§ 7º Em qualquer dos casos previstos no § 6º deste ar�go, o regime de urgência deverá ser
referendado pelo Colegiado, na abertura dos trabalhos.

 

Art. 9º As deliberações ad referendum serão encaminhadas ao plenário do CEP/Unilab na
primeira sessão seguinte. 

 

Art. 10. É facultado ao(à) Coordenador(a) e aos membros do CEP/Unilab solicitar reexame
de qualquer decisão tomada em reunião anterior, jus�ficando possível ilegalidade, inadequação técnica
ou de outra natureza. 

 

Art. 11. As pautas das reuniões com as discussões e decisões tomadas serão registradas
em ata. 

 

Parágrafo único. Será considerada válida a ata aprovada com a assinatura do Coordenador,
do secretário e dos presentes à reunião que a aprovou, ou, alterna�vamente, acompanhada da lista de
presença da reunião, com as respec�vas assinaturas. 

 

Art. 12. O CEP/Unilab não se reunirá em períodos de recesso e/ou férias escolares. 

 

Art. 13. Quando da ocorrência de Recesso Ins�tucional, em conformidade com
o estabelecido pela Carta Circular nº 244/15, da Comissão Nacional de É�ca em Pesquisa (Conep), o
CEP/Unilab informará: 

 

I - com a devida antecedência e por meio de ampla divulgação por via eletrônica, à
comunidade de pesquisadores o período exato de duração do recesso; e

 

II - aos par�cipantes de pesquisa e seus representantes o período exato de  duração do
recesso e as formas de contato com o CEP/Unilab e com a Conep, de modo que  permaneçam assis�dos
em casos de dúvidas sobre a e�cidade e apresentação de denúncia  durante todo o período do recesso. 

 

Parágrafo único. O CEP/Unilab informará antecipadamente à Conep (por meio do e-mail
conep.cep@saude.gov.br) quando da ocorrência de Recesso Ins�tucional, bem como quais as
providências que serão adotadas para regularizar a sua atuação quanto à tramitação de protocolos para
apreciação é�ca, após o período de paralisação. 
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Art. 14. O CEP/UNILAB funcionará na Sala 13A, Bloco Administra�vo II, Campus da
Liberdade (Sede Administra�va), Avenida da Abolição, nº 3 – Centro, CEP 62.790-000, Redenção – Ceará –
Brasil. 

 

Art. 15. O horário de funcionamento da secretaria do CEP/Unilab será das 8h às 11h e das
13h às 17h, de segunda à sexta-feira. 

 

Parágrafo único. O horário de atendimento ao público em geral e aos pesquisadores
ocorrerá às segundas, quartas e sextas-feiras das 8h às 11h e das 13h às 17h. 

 

Art. 16. Em conformidade com o estabelecido pela Carta Circular nº 244/15, da  Conep,
quando da ocorrência de greve ins�tucional, o CEP/Unilab comunicará: 

 

I - à comunidade de pesquisadores e às instâncias ins�tucionais correlatas (por  exemplo:
comissões de pós-graduação, centro de pesquisa clínica, outros) quanto à situação, informando se haverá
interrupção temporária da tramitação dos protocolos, e se a tramitação permanecerá paralisada (parcial
ou totalmente) pelo tempo que perdurar a greve;

 

II - aos par�cipantes de pesquisa e seus representantes o tempo de duração  es�mado da
greve e as formas de contato com a Conep, de modo que permaneçam assis�dos  em casos de dúvidas
sobre a e�cidade e apresentação de denúncia durante todo o período da  greve; e

 

III - em relação aos projetos de caráter acadêmico, como Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), mestrado e doutorado, a Unilab deverá adequar devidamente os prazos dos alunos, de acordo com
a  situação de cada um, caso haja atraso na avaliação é�ca pelo CEP/Unilab. 

 

Parágrafo único. O CEP/Unilab informará imediatamente à Conep (por meio do e-mail
conep.cep@saude.gov.br) quando da ocorrência das situações de greve, bem como quais as providências
que serão adotadas para regularizar a sua atuação quanto à tramitação de protocolos para apreciação
é�ca, após o período de paralisação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Art. 17. O CEP/Unilab apreciará os protocolos de pesquisa que contenham
toda documentação solicitada pelo Sistema CEP/Comissão Nacional de É�ca em Pesquisa (Conep). 

 

§ 1º Serão solicitados os seguintes documentos: 

 

I - carta de encaminhamento do projeto ao CEP/Unilab (formato .pdf); 

 

II - folha de rosto assinada por um responsável da Ins�tuição proponente (formato .pdf); 
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III - projeto de pesquisa redigido em português contendo: �tulo, autores, resumo,
embasamento teórico, jus�fica�vas, obje�vos, par�cipantes, delineamento,  metodologia (incluindo
instrumento de coleta de dados), cronograma de execução do projeto (com detalhamento por período),
orçamento detalhado com as respec�vas fontes de  financiamento e bibliografia (formato .pdf); 

 

IV - Termo de Consen�mento Livre Esclarecido (TCLE); 

 

V - Termo de Assen�mento Livre Esclarecido (TALE); 

 

VI - Termo de Fiel Depositário (formato PDF); 

 

VII - Termo de anuência do responsável pelo setor/ins�tuição onde será realizada  a
pesquisa (formato PDF); 

 

VIII - Declaração de Ausência de Ônus (formato PDF); e

 

IX - Currículo La�es da equipe executora da pesquisa (formato .pdf).

 

§ 2º Os protocolos subme�dos à revisão é�ca somente serão apreciados
após apresentação de toda a documentação solicitada via Plataforma Brasil. 

 

§ 3º A Plataforma Brasil é o sistema oficial de lançamento de pesquisa e  monitoramento
do Sistema CEP/Conep. Portanto, a submissão, a tramitação, a revisão é�ca e o acompanhamento dos
projetos de pesquisa, ocorrem inteiramente de forma online. 

 

Art. 18. Realizado o processo de apreciação é�ca, o CEP/Unilab, em  conformidade com a
Norma Operacional CNS nº 001/2013, enquadrará os protocolos de  pesquisa em uma das seguintes
categorias: 

 

I - aprovado: quando o protocolo se encontra totalmente adequado para  execução; 

 

II - com pendência: quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese em que
serão solicitadas alterações ou complementações do protocolo de pesquisa. Por mais  simples que seja a
exigência feita, o protocolo con�nua em “pendência”, enquanto esta não  es�ver completamente
atendida. Se o parecer for de pendência, o pesquisador terá o prazo de  30 (trinta) dias, contados a par�r
de sua emissão na Plataforma Brasil, para atendê-la. Decorrido  este prazo, o CEP/Unilab terá 30 (trinta)
dias para emi�r o parecer final, aprovando ou  reprovando o protocolo; 

 

III - não aprovado: quando a decisão considera que os óbices é�cos do protocolo  são de
tal gravidade que não podem ser superados pela tramitação em pendência; 
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IV - arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as  respostas às
pendências apontadas ou para recorrer; 

 

V - suspenso: quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser  interrompida por
mo�vo de segurança, especialmente referente ao par�cipante da pesquisa; e

 

VI - re�rado: quando o Sistema CEP/Conep acatar a solicitação do pesquisador responsável
mediante jus�fica�va para a re�rada do protocolo, antes de sua avaliação é�ca. Neste caso, o protocolo é
considerado encerrado. 

 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 19. Compete ao CEP/Unilab: 

 

I - analisar os aspectos é�cos de pesquisas envolvendo seres humanos; 

 

II - finalizar o processo de apreciação é�ca em, no máximo, 40 (quarenta) dias, 
respeitando os seguintes prazos:

 

a) realizar a checagem documental em, no máximo, 10 (dez) dias contados  após a
submissão do protocolo; e

 

b) emi�r parecer em, no máximo, 30 (trinta) dias contados a par�r da aceitação na
integralidade dos documentos do protocolo. 

 

III - manter a guarda confidencial de todos dados referentes aos protocolos de pesquisa; 

 

IV - desempenhar papel consul�vo educa�vo, fomentando a reflexão em torno da é�ca na
pesquisa; 

 

V - analisar os relatórios parciais e finais; 

 

VI - receber dos par�cipantes da pesquisa ou de qualquer outra parte denúncias de abusos
ou no�ficação sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo, decidindo pela
con�nuidade, modificação ou suspensão da pesquisa e, se necessário, adequar o termo de
consen�mento; 

 

VII - comunicar à Conep/MS, às instâncias competentes para averiguação e, quando
couber, ao Ministério Público denúncias ou situações de infrações é�cas, sobretudo as  que impliquem
em riscos aos par�cipantes de pesquisa;  
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VIII - requerer instalação de sindicância à direção da universidade em caso de denúncias de
irregularidades de natureza é�ca nas pesquisas; 

 

IX - manter comunicação regular e permanente com a Conep/MS; 

 

X - desenvolver programas permanentes de capacitação dos seus membros e
da comunidade acadêmica bem como organizar eventos voltados para a promoção da educação  em é�ca
em pesquisa envolvendo seres humanos em nível ins�tucional;  e

 

XI - elaborar regimento interno. 

 

Parágrafo único. Após a apreciação é�ca do protocolo de pesquisa, se o parecer emi�do
for de pendência, o pesquisador terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a par�r de  sua emissão na
Plataforma Brasil, para atendê-la. Após este prazo, o CEP/Unilab deverá emi�r em, no máximo, 30 (trinta)
dias o parecer final, aprovando ou reprovando o protocolo. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 20. Ao(à) Coordenador(a) do CEP/Unilab incumbe: 

 

I - dirigir, coordenar e supervisionar as a�vidades do Comitê; 

 

II - representar o CEP/Unilab em suas relações internas e externas;

 

III - instalar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias; 

 

IV - promover e convocar as reuniões; 

 

V - tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito  do voto de
desempate; 

 

VI - indicar membros (consultores ad hoc) para realização de estudos e emissão  de
pareceres necessários à compreensão da finalidade do Comitê; 

 

VII - elaborar, de acordo com as deliberações das sessões, pareceres  consubstanciados dos
protocolos de pesquisa e encaminhá-los, via Plataforma Brasil, aos  proponentes; e

 

VIII - encaminhar semestralmente à Conep/MS o relatório dos protocolos de  pesquisa
analisados durante o período. 

 

Art. 21. Aos membros do CEP/Unilab incumbe: 
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I - analisar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem  atribuídas
pelo(a) coordenador(a); 

 

II - comparecer às reuniões, manifestando-se a respeito de matérias em  discussão,
proferindo pareceres e voto; 

 

III - requerer votação de matéria em regime de urgência; 

 

IV - apresentar proposições sobre as questões a�nentes ao Comitê; 

 

V - desempenhar atribuições que lhes forem atribuídas pelo(a) coordenador(a);

 

VI - escolher, mediante eleição, o(a) coordenador(a) e vice-coordenador(a); e

 

VII - comunicar, com a maior antecedência possível, ao secretário ou ao coordenador, sua
impossibilidade de comparecer às reuniões. 

 

§ 1º O não comparecimento do membro a pelo menos 03 (três) reuniões consecu�vas sem
jus�fica�va ou a mais de 30% (trinta por cento) das sessões durante o ano, será mo�vo de seu
desligamento do CEP/Unilab. 

 

§ 2º As faltas do representante dos usuários serão informadas à ins�tuição que o indicou
e, se for o caso, a Coordenação do CEP/Unilab comunicará o seu desligamento e  solicitará nova indicação
de representante. 

 

§ 3º Qualquer membro do CEP/Unilab diretamente envolvido no projeto em  análise, deve
se ausentar durante a avaliação, para evitar julgamento sob conflito de interesses. 

 

§ 4º Os membros dos CEP/Unilab não poderão ser remunerados no  desempenho de sua
tarefa, podendo receber ressarcimento de despesas efetuadas com  transporte, hospedagem e
alimentação, sendo imprescindível que sejam dispensados, nos horários de seu trabalho no CEP/UNILAB
de outras obrigações na ins�tuição, dado o caráter de  relevância pública da função. 

 

Art. 22. Em consonância ao estabelecido pelas norma�vas internas que regulamentam a
distribuição da carga horária de a�vidades desenvolvidas pelos integrantes da Carreira do Magistério
Superior da Unilab, os membros representantes docentes das Unidades Acadêmicas da Unilab deverão
dedicar, semanalmente, 4h (quatro horas) para a realização de a�vidades relacionadas às atribuições
definidas nos arts. 19, 20 e 21 do presente Regimento Interno.

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 23. O CEP/Unilab deverá estar registrado na Conep/MS. 

 

Art. 24. Uma vez aprovado o projeto, o CEP/UNILAB passa a ser corresponsável  no que se
refere aos aspectos é�cos da pesquisa. 

 

Art. 25. Ao analisar e decidir sobre as pesquisas subme�das à sua apreciação, o CEP/Unilab
se torna corresponsável por garan�r a proteção dos par�cipantes de pesquisa. 

 

Art. 26. É vedada a divulgação do nome dos relatores designados para o processo de
apreciação é�ca dos protocolos de pesquisa. 

 

Art. 27. Conforme define a Resolução CNS nº 466/12, o conteúdo tratado durante  todo o
procedimento de análise dos protocolos tramitados no Sistema CEP/Conep é de ordem  estritamente
sigilosa; suas reuniões serão sempre fechadas ao público. Os membros do CEP e  da Conep e todos os
funcionários que terão acesso aos documentos, inclusive virtuais, e reuniões, deverão manter sigilo
comprometendo-se, por declaração escrita, sob pena de  responsabilidade. 

 

Art. 28. O CEP/Unilab arquivará em meio digital, pelo prazo mínimo de cinco  anos após o
encerramento do estudo, todos os documentos referentes aos protocolos de  pesquisa analisados,
quando serão inu�lizados. 

 

Art. 29. O CEP/Unilab aprovará, no primeiro bimestre de cada ano, um plano de 
capacitação permanente dos seus membros e um calendário anual de eventos voltados para a promoção
da educação em é�ca em pesquisa envolvendo seres humanos, bem como para a  capacitação da
comunidade acadêmica. 

 

Parágrafo único. Em conformidade com a Norma Operacional CNS nº 001/2013,
o CEP/Unilab poderá ar�cular-se com outros comitês para a execução do plano de
capacitação permanente dos seus membros. 

 

Art. 30. O CEP/Unilab não analisará pesquisas com animais. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 31. Os casos omissos no presente Regimento Interno devem ser encaminhados à
coordenação do CEP/Unilab para apreciação do colegiado reunido com a  presença de, pelo menos,
maioria absoluta dos seus membros. 

 

 

Referência: Processo nº 23282.012756/2021-11 SEI nº 0459226
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PORTARIA DTI Nº 01, DE 10 DE MAIO DE 2022

Regulamenta  o  uso  dos  laboratórios  de  informá.ca  e
núcleos  de  acesso  da  Universidade  da  Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

O  DIRETOR  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  DA  INTEGRAÇÃO  INTERNACIONAL  DA  LUSOFONIA  AFRO-
BRASILEIRA – UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 228, de 02/06/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 105, de 03/06/2020, e
considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 487, de 04/02/2022, publicada no DOU nº 27, de 08/02/2022, resolve:

DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Os laboratórios de informá.ca e núcleos de acesso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
Unilab possuem natureza pedagógica e des.nam-se, prioritariamente, ao desenvolvimento de a.vidades acadêmicas a toda comunidade universitária
como forma de democra.zar e universalizar o acesso às tecnologias de informação e comunicação.

Parágrafo único. A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) será responsável por definir quais espaços são considerados laboratório
de informá.ca ou núcleo de acesso.

Art. 2º Os laboratórios de informá.ca e os núcleos de acesso são compostos por estações de trabalho com soHwares básicos e de
diversas  outras  categorias  educacionais  passíveis  de  aplicação  pedagógica,  além  de  acesso  às  mídias  eletrônicas,  ó.cas  e  à  rede  mundial  de
computadores (Internet).

Parágrafo  único.  Parte dos  soHwares  disponíveis  segue  a  polí.ca de  uso  do soHware livre,  a  qual  preconiza  a  u.lização,  cópia  e
redistribuição, possibilitando alteração de seu código fonte, tornando-o público e sem ônus. Os demais são devidamente licenciados e registrados
junto às empresas distribuidoras

Art. 3º O presente documento disciplina a estrutura, a dinâmica de funcionamento, os direitos e deveres dos usuários, dos responsáveis
e as a.vidades comuns aos laboratórios de informá.ca e núcleos de acesso da Unilab.

Art. 4º Os laboratórios de informá.ca estão vinculados à Seção de Apoio ao Usuário (SAU), no Ceará, e ao Setor de Tecnologia da
Informação (STI), na Bahia.

Parágrafo único. São responsáveis pelos laboratórios de informá.ca todos os funcionários designados pela DTI ou que assumirem o
posto.

Art. 5º Os núcleos de acesso estão vinculados ao macrossetor da unidade que os gerencia.

Parágrafo único. São responsáveis pelos núcleos de acesso todos os funcionários designados pelo macrossetor ou que assumirem o
posto.

Art. 6º Os laboratórios de informá.ca e os núcleos de acesso poderão ser u.lizados pelo público externo na condição de visitante.

Art.  7º A u.lização dos equipamentos computacionais dos laboratórios de informá.ca é,  preferencialmente,  para aulas,  a.vidades
acadêmicas, de pesquisa e de extensão e cursos, nesta ordem.

DO FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS

Art. 8º Os laboratórios poderão ser u.lizados no horário padrão de funcionamento dos campi onde estão situados.

Parágrafo  único.  Excepcionalmente,  poderão  funcionar  fora  do  horário  padrão  mediante  reserva  e  aprovação  da  autoridade
competente.

Art. 9º Os possíveis status do laboratório de informá.ca serão: Atendimento Livre, Reservado, Em Manutenção ou Fechado.

Art. 10 O encarregado pelo laboratório não se responsabilizará por objetos deixados no local.

Art. 11 Todas as situações que fogem da normalidade, devem ser descritas no livro de ocorrência do laboratório.

DAS REGRAS DE ACESSO

Art. 12 Para ter acesso aos computadores do laboratório de informá.ca ou núcleos de acesso, será necessária a u.lização de credenciais
(login e senha) individuais vinculadas aos sistemas SIG.

Parágrafo único. Caso o usuário não possua login e senha, deverá procurar o responsável pelo laboratório ou núcleo de acesso para
eventual liberação de seu acesso.

Art. 13 Caso o usuário abandone a sala por mais de 10 minutos, o responsável pelo laboratório pode liberar a estação para outro



usuário.

DA RESERVA DOS LABORATÓRIOS

Art. 14 A reserva do laboratório será realizada através do Sistema de Gestão de Espaços Físicos (SISGEF) ou outro sistema adotado para
esta finalidade.

§ 1º Para o uso do laboratório, exceto os funcionários designados, será necessário efetuar reserva.

§ 2º  Quando houver a  necessidade de instalação de novos  soHwares ou recursos  nos  computadores dos laboratórios,  deverá  ser
registrado um chamado no Sistema de Solicitação de Serviços (3S) com prazo mínimo de sete dias corridos de antecedência da reserva.

Art.  15 Os designados ou os que assumirem através de agendamento os laboratórios  são responsáveis pelo seu funcionamento e
integridade.

§ 1º O responsável pelo laboratório deve devolvê-lo nas mesmas condições do seu recebimento.

§ 2º Cada laboratório terá a relação de bens patrimoniais exposta em local visível, que servirá de instrumento para verificação de sua
integridade.

DO ATENDIMENTO RESERVADO

Art. 16 O laboratório será definido como Reservado quando for confirmado o agendamento no sistema SISGEF, delimitando a data e o
horário a ser u.lizado.

Art. 17 O responsável pela reserva deverá comparecer na data e horário reservado.

Parágrafo único. No caso em que o responsável não é o designado pela DTI, quem assumir o posto deverá solicitar a chave ao setor
competente, apresentando a confirmação da reserva.

DO ATENDIMENTO LIVRE

Art. 18 Quando não es.ver reservado, em manutenção ou fechado, o laboratório será definido como Atendimento Livre.

Art. 19 O uso livre dos laboratórios não exclui o dever do usuário seguir as normas de conduta.

DA MANUTENÇÃO E OCORRÊNCIAS

Art. 20 Havendo necessidade de realizar manutenção nas máquinas e equipamentos, o laboratório será definido como Em Manutenção.

§ 1º No momento da manutenção, nenhum usuário poderá u.lizar o laboratório até que o responsável informe que foi finalizada,
liberando o acesso.

§ 2º A manutenção só poderá ser realizada durante horário reservado do laboratório se este não es.ver atendendo as necessidades de
quem realizou a reserva, como por exemplo: problemas de conec.vidade, elétricos, ar condicionado e incidentes com a lousa intera.va.

§ 3º Caso a manutenção não seja de cunho computacional, o responsável deverá comunicar o incidente ao chefe da SAU, caso seja um
laboratório no Ceará, ou da Seção de Tecnologia da Informação, caso seja um laboratório no campus dos Malês - BA, bem como ao setor responsável
para que sejam tomadas as medidas cabíveis para o retorno do pleno funcionamento do laboratório.

Art. 21 Os arquivos produzidos nos computadores dos laboratórios de informá.ca e núcleos de acesso são de responsabilidade dos
usuários, cabendo-lhes fazer cópia em mídias próprias.

§ 1º Em períodos programados pelo responsável designado pela DTI e para efeitos de manutenção preven.va, os arquivos gravados nos
discos das máquinas poderão ser apagados.

§ 2º O armazenamento destes dados ficará sujeito à disponibilidade e integridade dos equipamentos do laboratório.

DOS RESPONSÁVEIS DESIGNADOS PELA DTI

Art. 22 Fica determinado que o funcionário designado para o(s) laboratório(s) de informá.ca deverá cumprir as seguintes obrigações:

I - Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

II - Monitorar o tempo de uso dos computadores por meio do sistema informa.zado;

III - Fazer solicitação via 3S de manutenção, instalação e configuração das máquinas, quando necessário ou solicitado;

IV - Dar suporte operacional aos professores e alunos no desenvolvimento das a.vidades acadêmicas e pedagógicas que necessitem dos
recursos de informá.ca;

V - Manter o ambiente sempre funcional e, quando preciso, entrar em contato com outros setores para sanar problemas fora do escopo
de seu trabalho;

VI - Manter sigilo sobre os dados dos usuários armazenados por programas u.lizados para controle do tempo de uso;

VII  -  Fiscalizar  se todos estão u.lizando corretamente os  recursos computacionais  e  adver.r os  que violarem as  normas,  quando
necessário;

VIII - Levar as irregularidades de que .ver ciência ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento
desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;

IX - Manter a disciplina e a ordem no ambiente;

X - Auxiliar os usuários no correto uso dos recursos.

Art. 23 Aos designados são garan.dos os seguintes direitos:

I - Ter acesso ao(s) soHware(s) de gerenciamento do laboratório de informá.ca;

II - Ter horário disponível para refeições;

III - Ter perfil de administrador nas máquinas do laboratório;



IV - Ter espaço reservado no laboratório para as suas a.vidades;

V - Ser respeitado por todos os usuários no exercício de sua função.

DAS NORMAS DE CONDUTA

Art. 24 Enquadra-se como usuário os servidores, discentes e pessoas da comunidade externa na qualidade de visitante.

Art. 25 Para o melhor funcionamento do laboratório de informá.ca, os usuários ficam desautorizados a realizar quaisquer das ações
abaixo relacionadas:

I - Instalação de soHwares de qualquer natureza;

II - Mudanças nas configurações das estações de trabalho;

III - Troca de periféricos (mouse, teclado, monitor de vídeo, etc.) ou equipamentos de lugar;

IV - Acesso a sites de conteúdo pornográfico ou ofensivo;

V - Consumo de alimentos, bebidas ou cigarros;

VI - Re.rada de material ou equipamento;

VII - Pirataria eletrônica;

VIII - Desligar ou reiniciar as máquinas manualmente;

IX - Re.rar o cabo de rede das máquinas para ligar em computadores de uso pessoal, uma vez que já existe a rede sem fio para tal fim;

X -  Fazer barulho, uso de áudio externo,  conversar  em voz alta  ou de qualquer outra  forma incomodar  as pessoas que estão no
ambiente; 

XI - Atos configurados como crime digital;

XII - Atos obscenos e de atentado ao pudor;

XIII - Atender chamadas telefônicas;

XIV - Uso simultâneo de mais de um computador;

XV - Uso dos equipamentos com credenciais de outros usuários;

XVI - Uso dos recursos para fins comerciais, ilegais, imorais ou lucra.vos;

XVII - Violar a privacidade dos outros u.lizadores.

Art. 26 Qualquer conduta indevida deve ser comunicada ao responsável que fará registro no livro de ocorrências.

Art. 27 Os núcleos de acesso definirão suas normas de conduta.

DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS

Art. 28 Aos usuários são garan.dos os seguintes direitos:

I - Acesso aos recursos computacionais existentes de acordo com as normas estabelecidas;

II - Acesso à Internet (exceto em casos de paradas por problemas técnicos);

III - Ambiente funcional e adequado para o desenvolvimento de suas a.vidades;

IV - Apoio de um responsável para auxiliar no uso dos recursos e sanar dúvidas per.nentes.

DAS PENALIDADES

Art. 29 São penalidades aplicáveis ao usuário que desrespeitar as normas de conduta:

I - Advertência verbal; 

II - Advertência escrita; 

III - Bloqueio de acesso por uma semana; 

IV - Bloqueio de acesso por um mês; 

V - Bloqueio de acesso por tempo indeterminado.

§ 1º Compete ao responsável, nos termos do Art. 11, informar o descumprimento de qualquer norma deste regulamento e aplicar as
sanções I e II.

§ 2º A aplicação das penalidades III, IV e V serão executadas pelos setores mencionados no Art. 4º. 

§ 3º As penalidades serão escalonadas, seguindo a ordem da listagem e de acordo com a reincidência da infração come.da.

Art. 30 A aplicação das penalidades previstas no Art. 29 não exclui, quando couber, a indenização por danos e a aplicação de sanções
previstas no regimento da Unilab.

Art. 31 Será assegurado ao usuário direito à ampla defesa no momento da aplicação da pena disciplinar.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da DTI, ouvidos os interessados. 

Art. 33 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Bole.m de Serviço da Unilab.



Documento assinado eletronicamente por GIANCARLO CARDOSO VECCHIA, DIRETOR(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em 10/05/2022, às
14:01, 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 hZps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0459047 e o código CRC 8BBF18C9.

Referência: Processo nº 23282.007516/2022-85 SEI nº 0459047
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

NÚCLEO DE INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E DIVERSIDADE
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

COORDENAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E AÇÕES AFIRMATIVAS

NÚCLEO DE INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E DIVERSIDADE

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE BOLSA INCLUSÃO 

 

EDITAL NIADI/CDHAA/PROPAE Nº01, DE 10 DE MAIO DE 2022

A Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (PROPAE), no uso de suas atribuições legais, torna público o
processo sele�vo para a concessão de Bolsa Inclusão a estudantes com deficiência, em caráter emergencial rela�vo
ao retorno de a�vidades acadêmicas presenciais.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O processo de inscrição, seleção, concessão e demais etapas e procedimentos que compõem o Processo Sele�vo
de Bolsa Inclusão, regidos por este Edital, considera a Polí�ca de Inclusão e Acessibilidade na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) aprovada pela RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 55,
de 16 de dezembro de 2021 e a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que ins�tui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência.

 

1.2. Os recursos des�nados ao subsídio de que trata este edital serão pagos diretamente pela Coordenação
Financeira (Cofin/Proplan), mediante encaminhamento de folha mensal de pagamento pelo Núcleo de Inclusão,
Acessibilidade e Diversidade (NIADI) em favor dos estudantes selecionados, conforme as regras e disposições
cons�tuintes deste instrumento. O custeio advém de recursos do Programa Incluir - Acessibilidade na Educação
Superior.

 

1.2.1. O Programa Incluir - Acessibilidade na Educação Superior, foi implementado pelo Ministério da Educação -
MEC, para fomentar a criação e consolidação dos Núcleos de Acessibilidade, visando eliminar barreiras �sicas,
pedagógicas, nas comunicações e informações, nos ambientes, instalações, equipamentos, materiais didá�cos e
tecnologias assis�vas. 

 

1.2.2. A bolsa Inclusão tem caráter excepcional e emergencial rela�vo ao retorno de a�vidades acadêmicas
presencial, sem previsão de con�nuidade e/ou renovação após o período de vigência deste Edital.
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1.3. Todas as informações referentes ao Edital do processo sele�vo para a concessão de Bolsa Inclusão estarão
disponíveis no endereço eletrônico:

 

h�ps://unilab.edu.br/editais/

 

2. DOS OBJETIVOS

2.1. A Bolsa Inclusão cons�tui-se um apoio financeiro ao discente de graduação presencial com deficiência (�sica,
intelectual, audi�va, visual e/ou Transtornos do Espectro Au�sta e outras síndromes e transtornos), que visa
minimizar dificuldades socioeconômicas e de permanência, subsidiando custeio parcial ou integral visando eliminar
barreiras �sicas, pedagógicas, nas comunicações e informações, nos ambientes, instalações, equipamentos,
materiais didá�cos e tecnologias assis�vas. 

 

2.1.1. A Bolsa Inclusão tem por obje�vo subsidiar a obtenção de: 

 

a) materiais didá�co-pedagógicos; 

b) equipamentos; 

c) serviços rela�vos às suas necessidades relacionadas à acessibilidade, funcionalidade, autonomia e cidadania
(Anexo IV); e/ou a aquisição de recursos de tecnologias assis�vas;

d) Custeio de recursos �sicos e materiais para acessar as aulas presenciais nos Campi do Ceará e da Bahia.

 

2.2. Será concedido bene�cio pecuniário no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme a vigência deste
Edital.

 

2.2.1. Está prevista a concessão de 10 dez bolsas, de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários.

 

2.3.  O período de vigência da bolsa será de maio a dezembro de 2022.

 

 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO

3.1. Somente poderão par�cipar deste edital estudantes que atendam às seguintes exigências;

com matrículas a�vas em cursos de graduação presencial da Unilab e STATUS no SIGAA ATIVO ou FORMANDO;

com renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo;

que se enquadrem nas categorias discriminadas abaixo, observados os disposi�vos da Convenção sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Faculta�vo, ra�ficados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de
agosto de 2009:

 

a) no art. 2º da Lei nº 13.146/2015, que considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza �sica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua par�cipação plena e efe�va na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;

 

b) no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004:

I - deficiência �sica - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprome�mento da função �sica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades esté�cas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;      

https://unilab.edu.br/editais/
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II - deficiência audi�va - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;                     

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óp�ca; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óp�ca; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o;
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;                

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significa�vamente inferior à média, com manifestação antes dos
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adapta�vas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) u�lização dos recursos da comunidade;                       

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer; e

h) trabalho;

V - deficiência múl�pla – associação de duas ou mais deficiências.

 

c) no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764/2012, que considerada pessoa com transtorno do espectro au�sta aquela
portadora de síndrome clínica caracterizada nas seguintes formas:

I - deficiência persistente e clinicamente significa�va da comunicação e da interação sociais, manifestada por
deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restri�vos e repe��vos de comportamentos, interesses e a�vidades, manifestados por comportamentos
motores ou verbais estereo�pados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a ro�nas e
padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

 

d) da Lei nº 14.126/2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do �po visual. 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições para o processo sele�vo para a concessão de Bolsa Inclusão serão feitas, exclusivamente, por meio
do Formulário de inscrição online.

 

4.2. As inscrições poderão ser feitas no período de 10h00 do dia 11 de maio de 2022 às 23:59 do dia 16 de Maio de
2022, horário de Fortaleza.

 

4.2.1. Para efe�var a inscrição, deve-se preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição disponibilizado no link: 

 

LINK PARA FORMULÁRIO: 

h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTHIFsD9Iy045v9ltTWwG6rmqyjnVFnKMNqKMTF2PyvYmnSQ/viewform

 

4.2.2. Anexar ao Formulário Eletrônico de Inscrição, os seguintes documentos:

 

a) laudo pericial do SUS ou INSS, no FORMATO PDF OU IMAGEM, que comprove que é Pessoa com Deficiência, com
a validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contada a par�r de 1º de maio de 2020;

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTHIFsD9Iy045v9ltTWwG6rmqyjnVFnKMNqKMTF2PyvYmnSQ/viewform
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OBSERVAÇÃO: A condição de deficiência por meio de laudo médico deve atender às alíneas do item 3.1 deste Edital. 

 

b) declaração de COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR E RENDA BRUTA FAMILIAR - ANEXO II do Edital

 

OBSERVAÇÃO: A verificação da renda familiar per capita será realizada da seguinte forma:

conferência da Declaração de COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR E RENDA BRUTA FAMILIAR - ANEXO II do
Edital e/ou

consulta a setores e bancos de dados da Propae.

  

4.3. Serão indeferidas as inscrições que não atenderem aos procedimentos expressos no item 4.2 deste edital.     

 

4.4. Será de inteira responsabilidade do/a estudante o cadastro das informações e responsabilidade sobre estas. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO E DOS RECURSOS

5.1. Após o período de inscrições, a Comissão de seleção analisará as inscrições e divulgará a lista de inscrições
deferidas e indeferidas, classificados e cadastro de reserva.

 

5.1.1. Após a data de publicação do resultado, poderá ser apresentado recurso em até 48 (quarenta e oito) horas,
por meio de Formulário eletrônico específico.

 

5.2. Após o período de recurso, a Comissão de seleção divulgará o resultado final com a lista de classificados e de
cadastro de reserva.

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Terão prioridades discentes não beneficiários de auxílios ou bolsas pagos de forma direta ou indireta pela
UNILAB. 

 

6.2. A classificação será por ordem crescente de renda per capita familiar.

 

6.3. São considerados critérios de classificação e de desempate:

a) estudantes não beneficiários de auxílios ou bolsas pagos de forma direta ou indireta pela Unilab; 

b) maior dificuldade de acessibilidade �sica e pedagógica para acompanhar às aulas presenciais;

c) maior Carga Horária Integralizada no curso;

d) maior número de períodos le�vos cursados;

d) maior idade.

 

7. DO RECEBIMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DO DESLIGAMENTO

7.1 Para receber a bolsa, o discente classificado deverá assinar Termo de Compromisso  disponibilizado no endereço
eletrônico:  h�ps://unilab.edu.br/editais/

 

 7.1.1.Caso o candidato classificado não realize o procedimento de assinatura no prazo es�pulado, estará
desclassificado. 

 

https://unilab.edu.br/editais/
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7.2. O acompanhamento dos bolsistas dar-se-á de acordo com:

a) o previsto na PORTARIA PROPAE Nº 03/2021, de 03/08/2021, que dispõe sobre o fluxo de encaminhamento das
situações de vulnerabilidade acadêmica e de acompanhamento pedagógico dos estudantes beneficiários dos
programas de assistência estudan�l da Pró-reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (PROPAE).

 

b) a comprovação da realização das despesas resultantes da u�lização das bolsas, que deverá ser realizada da
seguinte forma: 

 

I. Apresentar comprovações de u�lização dos recursos provenientes da Bolsa Inclusão  cada semestre le�vo ;

 

II. Apresentação da nota fiscal de equipamento(s) adquirido(s) em formulário eletrônico específico a ser
disponibilizado; 

 

III.Os alunos que não comprovarem, comprovarem parcialmente ou comprovarem as despesas em desacordo com
as exigências do Edital serão desvinculados da Bolsa  Inclusão.

 

7.3. O NIADI reserva-se o direito de realizar procedimentos cabíveis para averiguar informações prestadas pelos
alunos constantes no processo de inscrição e seleção, bem como no período de recebimento do bene�cio e de suas
comprovações.

 

7.4. O NIADI manterá um cadastro de reserva com candidatos classificados conforme classificação divulgada, para
eventuais subs�tuições e/ou ampliações no número de bene�cios.

 

7.5. Será desvinculado da Bolsa Inclusão o discente que:

a) �ver alteração do STATUS no SIGAA para ina�vo, trancado, afastado, formado ou concluído,

b) não efetuar matrícula em período le�vo vigente ao Edital,

c) �ver reprovação por falta.

 

8. DO CRONOGRAMA

EVENTO Período/Dias
Divulgação do Edital  10 a 16 de maio de 2022
Inscrições  11 a 16 de maio de 2022
Seleção  17 a 19 de maio de 2022
Divulgação do resultado 20 de maio de 2022
Recurso 21 a 23 de maio de 2022
Resultado final 24 de maio de 2022
Entrega do Termo de Compromisso 25 de maio de 2022

 

9.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. À critério do NIADI/CDHAA/PROPAE, poderão ocorrer solicitações de atualização de dados, informações e
documentos complementares que comprovem a condição de beneficiários.

 

9.2. A qualquer tempo, antes ou durante o período de vigência da bolsa, o NIADI poderá convocar o/a estudante
beneficiário/a para entrevista, tendo em vista a necessidade de esclarecimento de situações específicas
iden�ficadas.

 

9.3. A Propae poderá demandar a realização de Visita Domiciliar: antes ou durante o período de vigência do auxílio,
consis�ndo no deslocamento da Equipe Técnica até a residência de origem ou atual dos (as) discentes par�cipantes
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do processo sele�vo com o obje�vo de conhecer in loco a realidade socioeconômica familiar, propiciando desta
forma a inclusão de discentes que estejam no perfil de vulnerabilidade socioeconômica nos programas/projetos de
Assistência Estudan�l;

 

9.4. É de responsabilidade do aluno manter seus dados cadastrais atualizados e acompanhar por meio do site da
Unilab as publicações rela�vas ao presente Edital. 

 

9.5. O ato de inscrição no presente Edital gera presunção de que o aluno conhece suas exigências e que aceita todos
os termos e condições nele constantes, não podendo invocar seu desconhecimento a qualquer �tulo, época ou
pretexto.

 

9.6. Os casos omissos deste Edital serão analisados pela comissão referida no item 5.5 deste Edital.

 

Redenção, 10 de maio de  2022. 

 

Mara Rita Duarte de Oliveira
Pró-Reitora 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 10/05/2022, às 13:40, 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 0459185 e o código CRC
D82316DC.

ANEXO I

Referências legais

 

Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004, os quais dispõem sobre
a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá
outras providências,

Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES;

Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições
federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências;

Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a
reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais
de ensino;

Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência);

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 55, de 16 de dezembro de 2021, a qual institui a Política de Inclusão e
Acessibilidade na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Referência: Processo nº 23282.006250/2022-53 SEI nº 0459185

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/-UNILAB Nº 13, de 09 de maio de 2022

  
Dispõe sobre a Comissão de Verificação e Validação
de Autodeclaração (CVVA), para os trabalhos no dia
10  de maio de 2022, de 14h00min as 17h00min.

 

  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 23282.007490/2022-75, resolve:

 

Ar�go 1º Ins�tuir a Banca de Verificação e Validação de Autodeclaração,  para os trabalhos no dia 10 de maio de 2022, às 14
h00min as 17h00min, no Auditório do Campus da Liberdade.

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

Andressa Suelly Saturnino de Oliveira Titular Docente/Unilab

Rodolfo Pereira da Silva Titular Técnico-Administra�vo em Educação

Nahiana de Souza Marano Titular Técnico-Administra�vo em Educação

Sueli da Silva Saraiva Suplente Docente/Unilab

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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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 10/05/2022, às 16:57, 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 0459306 e o código CRC
3E5B6A99.

 

Referência: Processo nº 23282.007490/2022-75 SEI nº 0459306

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 Nº 14, de 13 de maio de 2022-UNILAB

  

Dispõe sobre a Comissão de Verificação e
Validação de Autodeclaração (CVVA), para
os trabalhos no dia 13 de maio de 2022, às
10h00min.

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 e 23282.005960/2022-66, resolve:

 

Ar�go 1º Ins�tuir a Banca de Verificação e Validação de Autodeclaração, para os trabalhos no dia 13 de
maio de 2022, às 10h00min, de modo remoto, referente ao Campus Malês.

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

 
 

Eliane Costa Santos
Titular

 
Docente/Unilab
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Juliana Dourado Bueno Titular Docente/Unilab

Mighian Danae Ferreira Nunes Titular
Docente/Unilab

 

Jeremias Pereira Pinto Titular Externo

Dart Clea Rios Andrade Araújo Titular Externo

Pedro Acosta Leyva 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 13/05/2022, às 06:12, 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 0461196 e
o código CRC 631D6D9C.

 

Referência: Processo nº 23282.006770/2022-66 SEI nº 0461196

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 143/2022, DE 9 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 que consta no processo nº 23804.000127/2022-92, resolve:

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento no país, com ônus limitado para Unilab, da servidora
docente MANUELE BANDEIRA DE ANDRADE LIMA, matrícula SIAPE nº 2421381, no período
de 03/09/2022 a 02/09/2023, a fim de cursar pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras,
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

 

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

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
09/05/2022, às 17:34, 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 0458336 e
o código CRC D9659D78.

 
 

Referência: Processo nº 23804.000127/2022-92 SEI nº 0458336

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 150, DE 12 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 que consta no ar�go 2º do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, e no ar�go 2º
do Decreto nº 6.029, de 01 de fevereiro de 2017,

Considerando o que consta no Processo 23282.506814/2019-58, resolve:

 

 

Art. 1º Alterar a composição da Comissão de É�ca da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, ins�tuída por meio da Portaria GR nº 686, de 21 de agosto de 2015, conforme membros
abaixo indicados:

 

MEMBRO CATEGORIA MANDATO INICIAL MANDATO FINAL
Marcus Vinnicius Soares Dias Titular 24/10/2020 24/10/2022

Georgia Maria Feitosa e Paiva  Suplente 23/08/2021 23/08/2024
Karla Mayara Floren�no Fernandes Titular 12/05/2022 12/05/2025

Virginia Cavalcante Coelho Suplente 12/05/2022 12/05/2025
Cleber Daniel Labert da Silva Titular 23/08/2021 24/08/2022

Antonio Marcelo Cavalcan� Novaes  Suplente 12/05/2022 12/05/2025
Josely de Sousa Alves Secretária Execu�va  21/08/2015 --

 

Art. 2º  Esta Portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação, revogando, a par�r desta data, a
Portaria Reitoria nº 314, de 14 de setembro de 2021.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
12/05/2022, às 22:12, 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 0460557 e o código CRC 521B83F1.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23282.506814/2019-58 SEI nº 0460557



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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 518, DE 11 DE MAIO DE 2022

  

Dispõe sobre o Reconhecimento
Ins�tucional da Empresa Júnior in�tulada
AGROZONE, do Curso de Agronomia da
Unillab.

 

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 23282.004111/2022-95, resolve:

 

 

Art. 1º  Reconhecer Ins�tucionalmente a Empresa Júnior in�tulada AGROZONE, do Curso
de Agronomia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

 

Art. 2º  Os obje�vos propostos para as empresas juniores são aqueles previstos na
Resolução nº 28, de 18 de dezembro de 2017, do Conselho Universitário desta Universidade.

 

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

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
12/05/2022, às 22:10, 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
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0460273 e
o código CRC 3E2E8F7E.

 

Referência: Processo nº 23282.004111/2022-95 SEI nº 0460273

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 519, DE 12 DE MAIO DE 2022

  

Estabelecer as regras para retorno ao
trabalho de modo presencial dos servidores
docentes e técnico-administra�vos no
âmbito da Unilab.

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 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 Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 36, de 5 de maio de 2022, que
estabelece as orientações aos órgãos e en�dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública
Federal - SIPEC para o retorno ao trabalho em modo presencial; e

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

 

Seção I

Objeto e campo de aplicação

 

Art. 1º Estabelecer as regras para retorno ao trabalho de modo presencial 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.

 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos estagiários, bolsistas e colaboradores
terceirizados, no que couber.

 

Do acesso às dependências �sicas da Unilab
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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

 

Art. 3º O retorno às a�vidades laborais de que trata esta Portaria ocorrerá a par�r de 6 de
junho de 2022 e compreenderá o cumprimento integral da carga horária semanal do cargo, função,
estágio ou bolsa, exclusivamente de modo presencial nos espaços �sicos da Unilab, não sendo permi�da
outra forma de a�vidade não presencial.

 

Parágrafo único. É de inteira responsabilidade das chefias imediatas e dos servidores o
cumprimento do disposto no caput, em consonância ao ar�go 12 do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto
de 1995.

 

Seção III

Da jornada de trabalho

Controle Eletrônico de Frequência

 

Art. 4º Fica estabelecido o registro de frequência eletrônica, em fase
de homologação, para todos servidores vinculados à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e
à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), através do Sistema Integrado de Recursos Humanos -
SIGRH.

 

Art. 5º Fica estabelecido, a par�r de 1º de julho 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. 6º 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 prevista no art. 4º.
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Art. 7º Caberá à SGP e à DTI promover as ações necessárias para treinamento acerca das
regras sobre a jornada de trabalho e a u�lização do controle eletrônico de frequência, nos termos
da Resolução CONAD/UNILAB nº 08/2021, de 25 de outubro de 2021.

 

Programa de Gestão

 

Art. 8º Fica estabelecida a fase de implantação do projeto piloto para implementação
do Programa de Gestão (teletrabalho) para todos servidores vinculados à Diretoria de Tecnologia da
Informação e da Superintendência de Gestão de Pessoas, através do Sistema PGD da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), devendo-se observar as regras da Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 65,
de 30 de julho de 2020.

 

Art. 9º  Atendido o constante no Art. 8º, não se aplicará o disposto no Art. 3º desta
Portaria.

 

Art. 10  A Superintendência de Gestão de Pessoas promoverá as ações necessárias para
implementação do Programa de Gestão, bem como para divulgação do cronograma de execução.

 

 

Disposições gerais

Art. 11  Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria.

 

Art. 12  Fica revogada a Portaria Reitoria/UNILAB nº 513, de 27 de abril de 2022.

 

Art. 13  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
12/05/2022, às 22:12, 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 0460476 e
o código CRC D38F400C.

 

Referência: Processo nº 23282.411678/2020-52 SEI nº 0460476

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

