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

REITORIA

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 544, DE 20 DE JULHO DE 2022

Dispõe  sobre  a  Ins�tuição  da  Seção
Observatório da Vida Estudan�l.

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 23282.006109/2022-51, resolve:

Art. 1º Ins�tui a Seção Observatório da Vida Estudan�l da Universidade da Integração
Internacional  da  Lusofonia  Afro-Brasileira  (Unilab),  doravante  denominado  Observe/Unilab,
configurando-se  como  Seção  vinculada  ao  Gabinete  da  Pró-Reitoria  de  Polí�cas  Afirma�vas  e
Estudan�s (Propae).

Art. 2º O Observe/Unilab tem como obje�vo conhecer, compreender e acompanhar a
vida do estudante brasileiro e internacional, a fim de subsidiar a Propae e a Unilab com informações
úteis  para  o  aprimoramento  e  a  proposição  de  polí�cas,  programas  e  projetos  que  viabilizem  a
permanência exitosa do estudante nesta universidade.

Art. 3º  O Observe/Unilab terá como obje�vos específicos:

I - democra�zar e incen�var a par�cipação e o controle social dos estudantes da Unilab
na polí�ca de assistência estudan�l,  nos níveis  do planejamento,  gestão e avaliação,  por meio da
criação de espaços de diálogo, como conselhos e fóruns permanentes;

II - construir instrumentos que possibilitem a par�cipação e o acompanhamento dos
i�nerários dos estudantes, tornando as informações sistemá�cas e dinâmicas para o monitoramento e
o aprimoramento da polí�ca estudan�l;

III  -  subsidiar  a  Propae  e  a  Unilab  com  informações  úteis  ao  aprimoramento  dos



processos de planejamento, gestão, execução e avaliação da polí�ca de assistência estudan�l;

IV - levantar elementos para o aperfeiçoamento do instrumental adequado para análise
e seleção dos casos elegíveis para o atendimento nos programas da Propae;

V  -  sistema�zar  os  dados  censitários  dos  estudantes  atendidos  pelo  Programa  de
Assistência Estudan�l (PAES) e pelos demais programas da Propae;

VI - conhecer diferentes polí�cas, projetos e ações ins�tucionais, bem como produções
teórico-cien�ficas acerca da vida e da assistência estudan�l  em universidades públicas nacionais e
internacionais;

VII - colaborar com pesquisas nacionais e internacionais que tenham como obje�vo o
mapeamento da vida social, econômica e cultural dos estudantes de graduação das ins�tuições de
ensino superior brasileiras a fim de atualizar informações e iden�ficar novos parâmetros para embasar
e  retroalimentar  polí�cas,  programas  e  projetos  especialmente  para  favorecer  a  implantação  das
polí�cas de assistência estudan�l;

VIII - conhecer e compreender as condições de vida e a vida co�diana dos estudantes da
Unilab, iden�ficando as situações problemá�cas que possam dificultar seu desempenho acadêmico e
sua permanência no curso;

IX - integrar o ensino, a pesquisa e a extensão através de projetos que tenham como
objeto de estudo as condições de vida e a assistência dos estudantes da Unilab e sua transversalidade,
gerando publicações acadêmicas sobre o tema;

X - mapear as pesquisas e estudos no âmbito da Unilab, que tenham como objeto a vida
dos estudantes na sua condição de estudante e de jovem, em fase de formação para a vida adulta; e

XI -  ar�cular e fortalecer a interlocução entre universidades nordes�nas, nacionais e
internacionais,  por meio de promoção de seminários,  encontros, fóruns, cons�tuição de parcerias,
criação de uma revista temá�ca e ins�tucionalização de uma rede abrangente de informações como
disposi�vo de troca de experiências.

Art. 4º  Ao Observe/Unilab compe�rá:

I - promover estudos sobre a vida estudan�l;

II - proceder à interlocução com universidades nacionais e internacionais, ins�tuições de
estudos e pesquisas e centros produtores de esta�s�cas, cujas ações estejam voltadas para a polí�ca
estudan�l;

III - divulgar a produção e os resultados encontrados, compar�lhando o conhecimento



produzido sobre assistência estudan�l, polí�cas e programas voltados para o segmento estudan�l na
Unilab para a comunidade interna e externa;

IV - executar a sistema�zação e a compilação de informações sobre estudos e pesquisas
produzidos no âmbito da Unilab sobre a vida e as polí�cas estudan�s;

V - desenvolver pesquisas e realizar o acompanhamento e a qualificação periódicos dos
programas de assistência estudan�l em curso na Unilab;

VI - subsidiar a formulação de programas e projetos na área da polí�ca e da assistência
estudan�s, bem como efetuar estudos e avaliações de seus impactos;

VII  -  executar  a  promoção  estudos  sobre  o  impacto,  nas  polí�cas  estudan�s,  do
processo de integração intercultural;

VIII  -  elaborar  diagnós�cos  acerca  das  dificuldades  de  inserção  na  ins�tuição  e  de
aprendizagem  decorrentes  de  lacunas  de  formação,  da  dificuldade  de  aprendizado  da  língua
portuguesa, de dificuldades de leitura ou com operações numéricas, ou com outros conteúdos;

IX  -  fomentar  o  diálogo  entre  a  comunidade  estudan�l,  os  gestores  das  polí�cas
estudan�s e os diversos atores envolvidos no processo educacional na Unilab; e

X - executar e gerir processos sele�vos para bolsistas, colaboradores(as) e proponentes
de projetos

Art.  5º   As  a�vidades  desenvolvidas  no  âmbito  do  Observe/Unilab,  incluindo as  de
pesquisa, serão norteadas pelos seguintes eixos temá�cos:

I - par�cipação e controle social;

II - a condição de estudante e as dinâmicas da vida universitária;

III  -  trajetórias  estudan�s  a  par�r  de  marcadores  sociais  de  diferenças  e  de
vulnerabilidades;

IV - processos de Internacionalização e Interiorização;

V - integração sociocultural na vida acadêmica;

VI - direitos humanos e permanência estudan�l; e



VII - gestão, monitoramento e avaliação de polí�cas estudan�s.

Art. 6º O Observe/Unilab será gerenciado pelo Chefe da Seção, FG-2, e será composto
por  1  (um)  servidor  técnico-administra�vo  em  educação  do  Ceará,  1  (um)  servidor  técnico-
administra�vo  em  educação  da  Bahia,  e  pelos  estagiários/bolsistas  com  atuação  na  unidade
administra�va.

Art.  7º  A  Propae  poderá  disponibilizar  bolsas  para  estudantes  colaboradores  de
a�vidades  e/ou  pesquisas  desenvolvidas  no  âmbito  do  Observe,  conforme  disponibilidade
orçamentária, mediante processo de seleção.

Parágrafo único. Estudantes não contemplados com bolsas poderão atuar no Observe
na condição de voluntários, conforme regras dos editais de processos sele�vos.

Art. 8º  Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação no Bole�m de Serviço,
revogando, a par�r desta data, a Portaria Reitoria nº 503, de 30 de novembro de 2020.

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A),
em 21/07/2022, às 13:54, 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 0502196 e o código CRC 4E9A26B2.

Referência: Processo nº 23282.006109/2022-51 SEI nº 0502196
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