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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 3, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

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

Considerando o § 1º do art. 3º e o  inciso II do Parágrafo Único do art. 5º do Decreto nº
7.234, de 19 de julho de 2010;

Considerando o art. 15 da Resolução Consuni/Unilab nº 31, de 30 de julho de 2021;

Considerando o art. 4º da Portaria Propae nº 04, de 20 de agosto de 2021;

Considerando os incisos I, II, III, IV e V do art. 2º da Portaria Reitoria/Unilab nº 503, de 30
de novembro de 2020;

Considerando o art. 3º da Portaria Propae nº 03, de 03 de agosto de 2021;

Considerando o art. 36 do Decreto nº 9.191, de 01 de novembro de 2017;

Considerando o que consta no processo nº 23282.016893/2021-24, resolve:

 

Art. 1º  Ins�tuir o Grupo de Trabalho (GT) de Avaliação de Polí�cas de Assistência
Estudan�l, composto pelos seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:

 

I - Rodolfo Pereira da Silva;

 

II - Carlos Mendes Tavares;

 

III - Carla Craice da Silva;

 

IV - Francisco de Assis Silveira; e

 

V - Renato Tigre Mar�ns da Costa.

 

Art. 2º O Grupo de Trabalho de Avaliação de Polí�cas de Assistência Estudan�l em
atendimento aos obje�vos do Plano Nacional de Assistência Estudan�l (PNAES), do Programa de
Assistência ao Estudante (PAES) e do Programa Bolsa Permanência (PBP), terá as seguintes competências:
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I - definir áreas prioritárias do PNAES para avaliação das Polí�cas de Assistência Estudan�l
na Unilab;

 

II - definir indicadores e estabelecer metas para avaliação das Polí�cas de Assistência
Estudan�l na Unilab;

 

III - iden�ficar as fontes de informações e de dados nas estruturas e nos sistemas
informacionais da Unilab cujos bancos de dados possibilitam as análises propostas pelo GT;

 

IV - elaborar relatórios técnicos e esta�s�cos referentes às ações das Polí�cas de
Assistência Estudan�l na Unilab, constando os seguintes obje�vos:

 

a) avaliar se os fatores receber ou não auxílio estudan�l, forma de entrada, nacionalidade,
sexo, dentre outras variáveis sociodemográficas refletem na transição acadêmica  dos discentes dentro da
Unilab. Entende-se a transição acadêmica como um processo de transformação, que implica no fluxo de
entrada e saída de um mesmo aluno em um ou mais cursos da ins�tuição;

 

b) definir os cursos com maior sucesso, isto é, aquele que apresenta a maior proporção de
discentes integralizados;

 

c) definir os cursos com maior retenção, isto é, aquele que apresenta a maior proporção de
discentes com permanência prolongada na universidade, levando a um atraso no período de
integralização;

 

d) definir os cursos com maior evasão, isto é, aquele que apresenta a maior proporção de
discentes que abandonaram o curso ou a ins�tuição de ensino superior (IES) por qualquer mo�vo.

 

V - promover a publicidade, a transparência e o controle social das Polí�cas de Assistência
Estudan�l na Unilab; e

 

VI - a apresentar recomendações aos gestores visando minimizar a evasão dos discentes da
Unilab.

 

Art. 3º O GT de Avaliação das Polí�cas de Assistência Estudan�l terá um prazo de atuação
de 180 (cento e oitenta) dias e deverá apresentar os seguintes resultados:

 

I - relatório técnico sobre metodologias de avaliação das polí�cas de assistência estudan�l
na Unilab;

 

II - relatório esta�s�co de avaliação de áreas das polí�cas de assistência estudan�l na
Unilab;
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III - relatório técnico com definição de indicadores de avaliação das polí�cas de assistência
estudan�l na Unilab;

 

IV - relatório técnico com estabelecimento de metas das polí�cas de assistência estudan�l
na Unilab;

 

V - relatório técnico sobre metodologias da transição acadêmica dos discentes na Unilab;

 

VI - relatório técnico com definição de indicadores relevantes para a transição acadêmica
dos discentes na Unilab;

 

VII - relatório técnico contendo os cursos com maior evasão, retenção e sucesso, bem como
os cursos de baldeação que servem de trampolim para outros cursos;

 

VIII - relatório técnico com considerações e orientações referentes à prá�cas para combater
a evasão dos discentes da Unilab; e

IX - implementação do Painel Power BI “Propae em Números”, como ABA do “Unilab em
Números”.

 

Art. 4º O GT de Avaliação das Polí�cas de Assistência Estudan�l funcionará da seguinte
forma:

 

I - o GT funcionará com reuniões ordinárias quinzenais, em convocações emi�das por e-
mail com antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas;

 

II - excepcionalmente, o GT poderá realizar reuniões extraordinárias, por convocação do
Coordenador e/ou de qualquer membro por e-mail com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro)
horas;

 

III - as reuniões ordinárias e extraordinárias terão quórum mínimo de 3 (três) membros;

 

IV - em caso de necessidade de votação, as decisões serão por maioria simples. Em caso de
empate, a decisão será do Coordenador;

 

V - cada reunião será registrada em ata, a qual deverá ser assinada por todos os membros
par�cipantes;

 

VI - a Coest/Propae providenciará o apoio administra�vo para funcionamento regular do
GT.

 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a par�r de sua publicação.
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PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
04/01/2022, às 14:14, 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 0389427 e o
código CRC CBC43050.

ANEXO DA PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 3, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

 

 

Grupo de Trabalho de Avaliação das Polí�cas de Assistência Estudan�l 

PLANO DE TRABALHO - 180 (cento e oitenta) dias

 

Mês Encontro Ação Mediação Responsáveis Observações

 

1

1

1. Homologação do Plano de
Trabalho

2. Definição de responsáveis por
ações

3. Acordos de metodologia do GT

4. Aspectos conceituais do PNAES

1. Com NASE/Coest/Propae

5. Desafios da Permanência

1. Com Prograd

   

2 1. Priorização de áreas do PNAES
no GT

2. Indicadores e metas na
avaliação de polí�cas

3. Design dos relatórios técnicos
do GT

   

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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4. Apresentações de bancos de
dados 

5. Definição de variáveis

 

2

3

1. Apresentação de resultados (I)

1. Indicadores

2. Metas

3. Vulnerabilidade
acadêmica

4. Evasão/Retenção/Sucesso

   

4

1. Análise crí�ca de indicadores

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

 

3

5

1. Análise crí�ca de metas

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

6

1. Análise crí�ca de
vulnerabilidade acadêmica

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

 

4

7

1. Análise crí�ca de
Evasão/Retenção/Sucesso

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

8

1. Apresentação de resultados (II)

1. Indicadores

2. Metas

3. Vulnerabilidade
acadêmica

4. Evasão/Retenção/Sucesso

   

 

5

9 1. Revisão crí�ca dos resultados (I)    
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1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

10

1. Apresentação de resultados (III)

1. Indicadores

2. Metas

3. Vulnerabilidade
acadêmica

4. Evasão/Retenção/Sucesso

   

 

6

11

1. Revisão crí�ca dos resultados
(II)

1. Com par�cipação de
profissionais de setores
convidados

   

12

1. Finalização dos trabalhos

1. Encaminhamento para
catalogação e publicação
dos relatórios técnicos

2. Apresentação de resultados à
comunidade

1. Seminário em parceria
com Observe/Unilab

   

 

Referência: Processo nº 23282.016893/2021-24 SEI nº 0389427


