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

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 173, DE 23 DE AGOSTO DE 2022

  

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pequisa e Extensão, a reoferta,
mediante Sisure, de vagas novas não
preenchidas nos Editais 03/2022, 08/2022,
16/2022, 17/2022 e 19/2022 referentes ao
período 2022.1 para os cursos de
graduação, modalidade presencial, da
Universidade 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 23282.012924/2022-59,

 

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

 

Art. 1º Aprovar a reoferta de 311 (trezentas e onze) vagas novas do período não
preenchidas referentes ao período 2022.1, nos cursos de graduação presencial da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para candidatos(as) residentes no Brasil
que tenham sido subme�dos(as) ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

 

Parágrafo único. As vagas tratadas no art. 1º serão ofertadas aos(as) candidatos(as)
residentes no Brasil através de edital específico, por meio do Sistema de Seleção U�lizando os Resultados
do Enem (Sisure), u�lizando notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

 

Art. 2º A distribuição de vagas observará as modalidades de cotas estabelecidas pela Lei nº
12.711, de 29 de agosto de 2012.

 

Art. 3º O processo sele�vo ficará sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação.
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Art. 4º 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 23/08/2022, às 11:25, 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 0524227 e
o código CRC 62DABFF9.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 173, DE 23 DE AGOSTO DE 2022

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

 

CURSOS AC L1 L2 L5 L6 L9 L10 L13 L14 TOTAL
Administração Pública 5 1 2 1 1 - - - - 10

Agronomia 11 3 3 3 3 - - - - 23
Ciências Biológicas 5 1 2 1 1 - - - - 10

Enfermagem 3 1 1 1 1 - - - - 7
Engenharia de Alimentos 8 2 2 2 2 - - - - 16

Engenharia de Computação 3 1 1 1 1 - - - - 7
Engenharia de Energias 7 2 3 1 2 - - - - 15

Farmácia 2 1 1 - 1 - - - - 5
Física 15 3 5 2 5 - - - - 30

Humanidades 19 3 6 3 6 - 1 - 1 39
Letras - Língua Inglesa 3 1 1 1 1 - - - - 7

Letras - Língua Portuguesa 3 1 1 - 1 - - - - 6
Matemá�ca 5 1 2 1 1 - - - - 10

Química 4 1 2 1 1 - - - - 9
Serviço Social 5 1 2 1 1 - - - - 10
TOTAL CEARÁ 98 23 34 19 28 - 1 - 1 204

Humanidades BA 43 8 12 8 12 1 1 1 1 87
Letras - Língua Portuguesa 10 2 3 2 3 - - - - 20

TOTAL BAHIA 53 10 15 10 15 1 1 1 1 107
TOTAL GERAL 151 33 49 29 43 1 2 1 2 311

Legenda:

B: Bacharelado; 

L: Licenciatura;

AC - Ampla Concorrência;
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L1 - Candidatos(as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);

L2 - Candidatos(as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual
ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
(Lei nº 12.711/2012);

L5 - Candidatos(as) que, independentemente da renda (art. 14., II, Portaria Norma�va nº 18/2012),
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);

L6 - Candidatos(as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art.
14, II, Portaria Norma�va nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012);

L9 - Candidatos(as) com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012);

L10 - Candidatos(as) com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);

L13 - Candidatos(as) com deficiência que, independentemente da renda (art. 14., II, Portaria Norma�va
nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); 

L14 - Candidatos(as) com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda (art. 14., II,  Portaria Norma�va nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 

Referência: Processo nº 23282.012924/2022-59 SEI nº 0524227
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA
  

  
PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 291, DE 22 DE AGOSTO 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 23282.012212/2022-30, resolve:

 

Art. 1º Autorizar o afastamento no país, com ônus limitado para a Unilab, do servidor
técnico-administra�vo FÁBIO PAULINO DE OLIVEIRA , Siape: 1944139, no período
de 01/09/2022 a 15/03/2025 , a fim de cursar Doutorado em Linguís�ca Aplicada, na Universidade
Estadual do Ceará - UECE.

 

Art. 2º  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
23/08/2022, às 10:56, 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 0523236 e
o código CRC 171EB160.

 

Referência: Processo nº 23282.012212/2022-30 SEI nº 0523236
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 559, DE 19 DE AGOSTO DE 2022

  
Dispõe sobre revogação de portaria
do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Curso de Administração Pública.

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 23282.013316/2022-61, resolve:

 

Art. 1º  Revogar a Portaria Reitoria nº 196, de 15 de maio de 2020, que dispõe sobre a
alteração na composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Administração
Pública, modalidade presencial, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço. 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
23/08/2022, às 10:55, 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 0522680 e
o código CRC 5009B528.

 

Referência: Processo nº 23282.013316/2022-61 SEI nº 0522680
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  
  

INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/UNILAB Nº 19, DE 25 DE AGOSTO DE 2022

  

Reedita a Instrução Norma�va SGP/UNILAB
Nº 17, de 11 de abril de 2022, que dispõe
sobre a organização e procedimentos
administra�vos referentes aos pedidos de
Licença para Capacitação no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

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, e considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de
07/08/2018, a Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, o
Decreto nº 9.991/2019, e a Instrução Norma�va SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21/2021,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.008109/2022-95, resolve:

 

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  Estabelecer os procedimentos e critérios para a concessão de Licença para
Capacitação para os servidores Técnico-Administra�vos em Educação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art.  2º   Para fins do disposto nesta Instrução Norma�va considera-se:

I – quinquênio: período de 05 (cinco) anos tendo como data inicial a entrada do referido
servidor no serviço público federal.

II – mês: período de 30 (trinta) dias.

III - ação de desenvolvimento: toda e qualquer ação voltada para o desenvolvimento de
competências, organizada de maneira formal, realizada de modo individual ou cole�vo, presencial ou a
distância, com supervisão, orientação ou tutoria.

IV - treinamento regularmente ins�tuído como qualquer ação de desenvolvimento
promovida ou apoiada pelo órgão ou pela en�dade.
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Art.  3º   Após cada quinquênio de efe�vo exercício, o servidor poderá solicitar a concessão
de licença capacitação, por até 03 (três) meses, para:

I - par�cipar de ações de desenvolvimento presenciais ou a distância;

II - elaborar monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de
doutorado, de livre-docência ou estágio pós-doutoral;

III - par�cipar de curso presencial ou intercâmbio para aprendizado de língua estrangeira,
quando recomendável ao exercício de suas a�vidades, conforme atestado pela chefia imediata; ou

IV - par�cipar de curso conjugado com:

a) a�vidades prá�cas em posto de trabalho, em órgão ou en�dade da administração
pública direta ou indireta dos entes federa�vos, dos Poderes da União ou de outros países ou em
organismos internacionais; ou

b) realização de a�vidade voluntária em en�dade que preste serviços dessa natureza no
País.

V - Caso haja necessidade, o servidor poderá u�lizar a licença para capacitação, em
conformidade com §4º, do Art. 25, do Decreto 9.991/2019, na hipótese de necessidade de prorrogação
dos prazos dos afastamentos para pós-graduação stricto sensu.

§1º As ações de desenvolvimento poderão ser organizadas de modo individual ou cole�vo.

§2º Os 90 (noventa) dias a que o servidor fizer jus, a cada período quinquenal, para a
licença capacitação, não são acumuláveis, devendo iniciar o usufruto até o término do quinquênio
subsequente.

 

Art. 4º  A licença para capacitação poderá ser parcelada em, no máximo, 06 (seis) períodos
e o menor período não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias.

§1º A carga horária total da ação de desenvolvimento ou do conjunto de ações deverá ser
igual ou superior a 30 (trinta) horas semanais.

§2º A carga horária semanal necessária para autorizar a licença será ob�da pelo cálculo da
divisão da carga horária total da ação ou ações de desenvolvimento no período da licença pelo número
de dias do afastamento, mul�plicando-se o resultado por sete dias da semana, conforme art. 31, §3º, da
Instrução Norma�va SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21, de 1º de fevereiro de 2021, de acordo com a seguinte
fórmula:

(Carga horária total/Dias de afastamento) x 7 = Carga horária semanal

§3º Em conformidade com o disposto no Art. 18, do Decreto nº 9.991/19, quando o
período de Licença para Capacitação for superior a trinta dias consecu�vos, o servidor:

I - deverá requerer a exoneração ou a dispensa do cargo em comissão ou função de
confiança eventualmente ocupado, a contar da data de início do afastamento; e

II - não fará jus às gra�ficações e adicionais vinculados à a�vidade ou ao local de trabalho e
que não façam parte da estrutura remuneratória básica do seu cargo efe�vo.

 

CAPÍTULO II

DO REQUERIMENTO

 

Art.  5º  Os processos de Licença para Capacitação deverão ser encaminhados à Divisão de
Desenvolvimento de Pessoal - DDP/SGP com um período de antecedência mínima de 30 (trinta) dias e
máxima de 180 dias, considerada a respec�va data de início.
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§1º Em cada processo reme�do deverá constar a solicitação apenas um período de licença
para capacitação. Caso o servidor tenha interesse em solicitar mais de uma parcela de licença para
capacitação, as solicitações deverão ser feitas em processos separados.

§2º Após o recebimento dos processos de licença para capacitação, a DDP procederá com
a análise processual e observará o limite de 5% (cinco por cento) previsto no Art. 27, do Decreto nº
9.991/19.

§3º Os processos serão analisados respeitando os seguintes critérios:

I - análise da instrução processual, na qual a DDP verificará se o referido processo
apresenta a documentação exigida nesta norma e na legislação vigente;

II - análise dos critérios legais previstos nesta instrução norma�va e na legislação vigente.

§4º A concessão da licença para capacitação fica condicionada ao planejamento interno da
unidade organizacional, à oportunidade do afastamento, à relevância do evento para a ins�tuição, bem
como à contribuição da capacitação para o desenvolvimento do servidor no exercício de suas funções.

§5º No caso de mais de um servidor solicitar a respec�va licença para um mesmo período,
e se configurar inviável a sua concessão simultânea, seguir-se-ão os seguintes critérios para a concessão,
nesta ordem:

I - Servidor que primeiro remeter o processo à DDP;

II - Servidor que usufruiu do menor número de dias de Licenças para Capacitação no
serviço público federal, em inters�cios anteriores;

III - Servidor cujo inters�cio es�ver mais próximo de expirar;

IV - Servidor com mais tempo de serviço na ins�tuição;

V - Servidor com mais idade.

§6º Os processos indeferidos deverão ser concluídos em suas unidades de origem,
devendo ser reme�do novo processo para submissão à DDP dentro dos critérios estabelecidos.

 

Art.  6º  Fica limitada a quan�dade de afastamentos simultâneos de licença para
capacitação a 5% (cinco por cento) do quadro de técnico-administra�vos da Unilab.

 

Art. 7º  A solicitação da licença capacitação deverá ser realizada por meio do Processo SEI:
Licença para Capacitação, devendo ser anexados, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

I - formulário de Solicitação de Licença para Capacitação, contendo os seguintes dados:

a) local em que será realizada;

b) carga horária prevista;

c) período do afastamento previsto, incluído o período de trânsito, se houver, sendo
dispensada a apresentação prévia de documentos comprobatórios;

d) ins�tuição promotora, quando houver;

e) as despesas para custeio previstas com inscrição e mensalidade relacionadas com a ação
de desenvolvimento, se houver;

f) custos previstos com diárias e passagens, se houver;

g) indicação da necessidade de desenvolvimento cadastrada no PDP do ano vigente que
esteja dentre as indicadas pela unidade de atuação do servidor, com o respec�vo número e descrição da
ID;

h) jus�fica�va quanto ao interesse da administração pública naquela ação, visando ao
desenvolvimento do servidor;
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II – currículo atualizado do servidor extraído do SouGov - Banco de Talentos;

III - comprovante de matrícula/inscrição ou documento que comprove o vínculo de estudo,
onde conste o período, a carga horária e a natureza do evento de capacitação, quando for o caso;

IV – manifestação da chefia imediata do servidor, com sua concordância quanto à
solicitação;

V - ciência da chefia superior;

VI - indicação de subs�tuto ou de que não haverá prejuízo na unidade durante o
afastamento;

VII – comprovação do pedido de exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função
de confiança, nos casos do §1º do art. 18 do Decreto nº 9.991, de 2019;

VIII - aprovação do Conselho de Unidade Acadêmica e do Colegiado do Curso, a respeito
do afastamento solicitado, para o caso de servidor lotado em Ins�tuto;

 

Art.  8º  Nos casos previstos no inciso VII do art. 7º, o servidor deverá abrir o processo de
dispensa ou exoneração, o qual deverá ser reme�do à Divisão de Administração de Pessoal – DAP via
processo no SEI, devendo anexar aos autos do processo de licença capacitação a portaria de dispensa ou
exoneração antes do início do período da licença.

 

Art.  9º  O período da Licença Capacitação será computado para todos os efeitos e
reconhecido como efe�vo exercício.

 

Art. 10.  O servidor só poderá ausentar-se do trabalho após a emissão e publicação da
portaria autorizando a sua licença. 

 

CAPÍTULO III

DOS IMPEDIMENTOS

 

Art.  11.  Não poderá pleitear licença capacitação o servidor que se afastou para mestrado,
doutorado ou pós-doutorado, enquanto não �ver cumprido igual período ao que passou afastado, nos
termos do art. 96-A, § 4º da Lei 8.112/90.

 

Art. 12. Conforme disposto no art. 27, da IN SGP/ENAP/SEDGG/ME Nº 21/2021, deverá ser
observado o inters�cio mínimo de 60 (sessenta) dias entre os seguintes afastamentos:

I - licenças para capacitação;

II - parcelas de licenças para capacitação;

III - licença para capacitação ou parcela de licença para capacitação e treinamento
regularmente ins�tuído, e vice-versa;

IV - par�cipações em programas de treinamento regularmente ins�tuído; e

V - licença para capacitação ou parcela de licença para capacitação ou treinamento
regularmente ins�tuído e pós-graduação ou estudo no exterior.

Parágrafo único. Para os afastamentos de que tratam os incisos III e IV do art. 18 do
Decreto nº 9.991, de 2019, serão aplicáveis os inters�cios do §1º do art. 95 e §§ 2º a 4º do art. 96-A da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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Art. 13.  O servidor que usufruiu da licença capacitação fica impedido de se afastar para
par�cipação em programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – mestrado e doutorado, pelo prazo de 02
(dois) anos, nos termos do art. 96-A, § 2° da Lei 8.112/90.

§1º Não há impedimento para concessão de afastamento para par�cipação em pós-
doutorado ao servidor que tenha usufruído da licença capacitação.

 

CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS

 

Art. 14.  Compete ao Servidor:

I - abrir processo para solicitação da licença capacitação;

II - instruir o processo em conformidade com o que consta nesta Instrução Norma�va, e
encaminhar à DDP respeitando os critérios estabelecidos nesta norma, instruído com o formulário
específico, acompanhado da respec�va documentação;

III - comprovar a par�cipação efe�va na ação que gerou seu afastamento, no prazo de até
30 (trinta) dias da data de retorno às a�vidades, devendo apresentar: 

a) cer�ficado ou documento equivalente que comprove a par�cipação;

b) relatório de a�vidades desenvolvidas; e

c) cópia de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de
doutorado, de livre-docência ou estágio pós-doutoral com assinatura do orientador, quando for o caso.

IV - requerer dispensa do cargo em comissão ou função gra�ficada, na forma no § 3º do
art. 4º desta IN.

§1º O servidor deverá anexar os documentos das alíneas “a” e “c” ao processo SEI, por
meio de inclusão de Documento Externo, e para o previsto na alínea "b", deverá preencher documento
do �po Relatório de A�vidades de Licença para Capacitação disponível no SEI, o qual deverá ter a ciência
da chefia imediata

§2º A não apresentação da documentação comprobatória de que trata o inciso III deste
ar�go sujeitará ao servidor o ressarcimento dos gastos com seu afastamento ao órgão ou à en�dade, na
forma da legislação vigente.

 

Art.  15.  Compete à Chefia Imediata:

I - Planejar semestralmente o afastamento dos servidores da sua unidade organizacional
que fizerem jus e desejarem usufruir da licença capacitação, observando critérios de prioridade e
garan�ndo a con�nuidade dos serviços prestados;

II - Acompanhar o andamento dos processos de licença para capacitação dos servidores da
sua unidade;

III - Dar ciência e ou remeter o processo à DDP, após a inclusão da documentação
comprobatória pelo servidor;

Parágrafo Único. Caso o servidor não apresente comprovante de sua par�cipação em ação
de capacitação, no prazo de 30 (trinta) dias após o fim da licença, a chefia imediata deverá remeter o
processo à DDP, informando o ocorrido, para fins de abertura de processo de reposição ao erário.

 

Art.  16.  Compete à Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP):
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I - Analisar a solicitação, verificando as condições legais, bem como a documentação
apresentada e o cumprimento dos critérios estabelecidos nesta Instrução Norma�va;

II - Informar à SGP os casos de não comprovação da par�cipação do servidor na ação de
capacitação.

 

Art.  17.  Compete às Comissões:

I - Emi�r parecer técnico a fim de verificar o cumprimento das condições legais e demais
critérios; e

II - Manifestar-se dos recursos administra�vos, quando solicitado.

 

Art.  18.  Compete à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP):

I - Deferir ou indeferir a liberação do servidor;

II - Emi�r Portaria autorizando o afastamento;

III - Analisar recursos administra�vos;

IV - Deliberar sobre abertura de processo para reposição ao erário nos casos de não
comprovação da par�cipação do servidor na ação de capacitação.

 

Art. 19.  Em caso de Licença para Capacitação que ensejar Afastamento do País, serão
observados ainda os norma�vos correspondentes a esta modalidade, e a apreciação e a expedição de
portaria será feita pelo(a) dirigente máximo do órgão.

 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 20.  Aplicam-se as regras desta Instrução Norma�va aos servidores de carreira de
outras ins�tuições requisitados para Unilab.

 

Art.  21.  Os casos omissos a esta Instrução Norma�va serão esclarecidos pela
Superintendência de Gestão de Pessoas.

 

Art.  22.  Fica revogada a Instrução Norma�va SGP/UNILAB Nº 17, de 11 de abril de 2022,
publicada no Bole�m de Serviço da Unilab nº 307, de 12 de abril de 2022.

 

Art. 23.  Esta Instrução Norma�va entra em vigor em 1º de setembro de 2022.

 

 
 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendência de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 25/08/2022, às 14:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0526155 e
o código CRC B0136012.

Referência: Processo nº 23282.008109/2022-95 SEI nº 0526155
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
 PORTARIA SGP/UNILAB Nº 499, DE 11 DE AGOSTO 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 179, de 29/04/2019, publicada no DOU nº 83 de
02/05/2019, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no Processo n° 23804.001079/2022-50, resolve,

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) docente FERNANDO JORGE PINA
TAVARES, Siape: 2213908, no período de 15/09/2022 a 13/12/2022, a fim de usufruir da Licença
Capacitação, quinquênio 2015/2020, de acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90.

 

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

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2022, às 16:05, 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 0517064 e
o código CRC 1F7EF23F.

 

 
Referência: Processo nº 23804.001079/2022-50 SEI nº 0517064
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 515, DE 16 DE AGOSTO 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 179, de 29/04/2019, publicada no DOU nº 83 de
02/05/2019, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no Processo nº 23282.009589/2022-10, resolve,

 

Art. 1º  Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) docente MARIA AURINÍVEA SOUSA DE
ASSIS, Siape: 2333928, no período de 15/09/2022 a 13/12/2022, a fim de usufruir da Licença
Capacitação, quinquênio 2016/2021, de acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90.

 

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

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 17/08/2022, às 09:17, 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 0519470 e
o código CRC 2FE9B02A.

 

Referência: Processo nº 23282.009589/2022-10 SEI nº 0519470
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 526, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

 
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA

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

Considerando o que consta no Processo nº 23282.013069/2022-01,
resolve:

 
Art. 1º  Designar os servidores abaixo indicados para assumir as funções

do cargo de Coordenador do Curso de Engenharia de Computação, código FCC, por
motivo de férias do titular NICOLAS DE ALMEIDA MARTINS, matrícula SIAPE nº
3087225, nos períodos que seguem:

Servidores Matrícula Período de
Substituição

SABI YARI MOÏSE BANDIRI 3087201 15/08/2022 à 23/08/2022
HALISSON DE SOUZA
PINHEIRO 2334024 24/08/2022 à 03/09/2022

JOHN HEBERT DA SILVA FELIX 1889142 04/09/2022 à 16/09/2022

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de agosto de 2022.

 

Publique-se.

 

ANTÔNIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
Portaria SGP /UNILAB Nº 526/2022 (0520907)         SEI 23282.013069/2022-01 / pg. 1
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
18/08/2022, às 20:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0520907 e o código CRC AEDA4FDC.

 
Referência: Processo nº 23282.013069/2022-01 SEI nº 0520907

Portaria SGP /UNILAB Nº 526/2022 (0520907)         SEI 23282.013069/2022-01 / pg. 2
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 527, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

 
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA

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

Considerando o que consta no Processo nº 23282.012551/2022-16,
resolve:

 
 Art. 1º  Designar o servidor HERMINIO MIGUEL DE OLIVEIRA FILHO,

matrícula SIAPE nº 1579058, para assumir as funções de Coordenação do Curso de
Engenharia de Energias, código FCC, por motivo de férias da titular, MÁRCIA
ROBERTA FALCÃO DE FARIAS , matrícula SIAPE nº 1359902, no período de
08/08/2022 a 14/08/2022.

 
Art. 2º  Esta Portaria conta seus efeitos a partir da sua data de emissão.
 
Art. 3º  Esta Portaria será publicada em Boletim de Serviço.
 
Publique-se.

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendência de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
18/08/2022, às 20:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Portaria SGP /UNILAB Nº 527/2022 (0520976)         SEI 23282.012551/2022-16 / pg. 1
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0520976 e o código CRC CEA081A9.

 
Referência: Processo nº 23282.012551/2022-16 SEI nº 0520976
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 528, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

 

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

Considerando o que consta no Processo nº 23282.012717/2022-02, resolve:

 

Art. 1º  Designar o servidor GEOCLEBER GOMES DE SOUSA, matrícula SIAPE nº 2188920,
para assumir a função de Coordenador Interino do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Agronomia (PPGAGRO), vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural.

 

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

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 23/08/2022, às 16:26, 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 0523775 e
o código CRC 3078C073.

 

Referência: Processo nº 23282.012717/2022-02 SEI nº 0523775
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 529, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

 

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

Considerando o que consta no Processo nº 23282.012717/2022-02, resolve:

 

Art. 1º  Designar o servidor FRED DENILSON BARBOSA DA SILVA, matrícula SIAPE nº
2417511, para assumir a função de Vice-coordenador Interino do Curso de Mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Agronomia (PPGAGRO), vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural.

 

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

 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 23/08/2022, às 16:26, 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 0523785 e
o código CRC 79600E1A.

 

Referência: Processo nº 23282.012717/2022-02 SEI nº 0523785
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
 PORTARIA SGP/UNILAB Nº 530, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

  

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

Considerando o que consta no processo nº 23282.012159/2022-77 , resolve:

 

Art. 1º Conceder Horário Especial para Estudante ao(à) servidor(a) técnico-
administra�vo ROBSON DE MORAES ALVES, Siape: 2211298, lotado(a) no
Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, até 16/12/2022, de acordo com o Art. 98 da Lei 8.112/90.

 

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

 

 
 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 23/08/2022, às 16:25, 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 0523763 e
o código CRC 44EEA9D7.

 

Referência: Processo nº 23282.012159/2022-77 SEI nº 0523763
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
 PORTARIA SGP/UNILAB Nº 531, DE 22 DE AGOSTO 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 23282.011211/2022-78, resolve:

 

Art. 1º  Conceder à servidora técnico-administra�va LÍVIA COELHO DE ASSIS, matrícula SIAPE
n° 2329879, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 4 para o padrão 5, 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 agosto 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 23/08/2022, às 16:26, 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 0523772 e o
código CRC 4A099FF8.

 

Referência: Processo nº 23282.011211/2022-78 SEI nº 0523772
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 534, DE 23 DE AGOSTO DE 2022

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 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 23282.011205/2022-11, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao servidor técnico-administra�vo CARLOS ALBERTO MUNIZ, matrícula
SIAPE nº 1714132, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 5 para o padrão 6, nível
de classificação E, de acordo com o Art. 10 e 10-A da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as
resoluções nº 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 03 de agosto 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 23/08/2022, às 16:36, 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 0524587 e o
código CRC C1727183.

 

Referência: Processo nº 23282.011205/2022-11 SEI nº 0524587

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 342 - 26 de agosto de 2022

31

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 536, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

  

Dispõe sobre o estabelecimento
de regras e procedimentos
de atendimento do usuário e
processos administrativos no
âmbito da Superintendência de
Gestão de Pessoas (SGP).

 
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 GR nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU
nº 151 de 07/08/2018 e pela Portaria GR 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 nº 23282.011172/2022-17,
resolve: 

 
CAPÍTULO I

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Art. 1º Esta Portaria estabelece as regras e procedimentos

de atendimento do usuário e processos administrativos no âmbito da
Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).

 
Art. 2º  Para fins do disposto nesta Portaria considera-se:
I - serviço: atividade administrativa de prestação direta ou indireta

efetuada pela SGP no cumprimento de suas competências legais;
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II - unidade: setor administrativo integrado à estrutura da
Superintendência de Gestão de Pessoas;

III - requerente: qualquer pessoa física, servidor ou não, e pessoa jurídica
que tenha formalizado petição aos serviços das unidades da SGP, independente do
canal de comunicação escolhido;

IV - atendimento: a prestação de serviços com a presença física ou
virtual do interessado nas dependências físicas da Unilab ou  através de tecnologias
virtuais;

V - agendamento: procedimento realizado para definição antecipada de
data, horário e local do atendimento presencial ou virtual;

VI - processo administrativo: processo oficial institucional decorrente de
requerimento do interessado pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), por
soluções tecnológicas de TIC disponibilizadas pelo SIPEC ou por outra solução
tecnológica estabelecida pela Instituição;

VII - entrega: efetivo retorno do objeto requerido pelo interessado
mediante atendimento ou processo administrativo protocolados; e

VIII - conclusão: encerramento do atendimento ou do processo
administrativo após encaminhamento para ciência do(s) requerente(s).

 
SEÇÃO II

DAS DIRETRIZES
 

Art. 3º  Nos atendimentos e processos administrativos serão
observadas as seguintes diretrizes:

I - respeito à diversidade e à pluralidade de ideias e pensamentos;
II - aplicação dos pilares do relacionamento interpessoal:

autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética;
III - presunção da boa-fé;
IV - proteção do sigilo funcional e de informações restritas ou sensíveis;
V - padronização setorial dos procedimentos internos nos termos desta

norma; e
VI - racionalização de métodos e fluxos de trabalho.
 

CAPÍTULO II
SEÇÃO I

DO ATENDIMENTO E DO HORÁRIO
 
Art. 4º As unidades integrantes da estrutura da SGP promoverão seus

atendimentos em dias úteis, independente da modalidade (presencial ou virtual),
devendo ser realizados dentro da jornada diária de 8 (oito) horas, respeitando o
horário de funcionamento interno e o intervalo de descanso nos termos do Decreto
nº 1.590 de 10 de agosto de 1995.

§1º Para fins do disposto no caput, as unidades deverão organizar os
atendimentos em escala semanal cujos dias e horários deverão observar a dinâmica

Portaria SGP /UNILAB Nº 536/2022 (0525124)         SEI 23282.011172/2022-17 / pg. 2

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 342 - 26 de agosto de 2022

33



interna de funcionamento e o perfil do público demandante do serviço.
§2º Estão vedados atendimentos fora do horário de funcionamento da

unidade, exceto em caráter extraordinário, quando estritamente necessário e
devidamente motivada e caracterizada a situação de urgência que justifique o caráter
de exceção.

 
SEÇÃO II

DO AGENDAMENTO
 

Art. 5º  Para agendamento do atendimento, presencial ou virtual, deverá
ser informado:

I - nome completo do requerente;
II - matrícula SIAPE (se houver);
III - descrição sumária do serviço pretendido; e
IV - outras informações necessárias para maior efetividade do serviço.
Parágrafo único. A unidade requerida pelo serviço deverá comunicar

imediatamente ao requerente, por e-mail ou contato telefônico, eventuais situações
impeditivas do atendimento agendado.

 
SEÇÃO III

DOS PROPÓSITOS, DAS FORMAS, DOS PRAZOS E DAS ENTREGAS
DOS ATENDIMENTOS

 
Art. 6º Os atendimentos das unidades da SGP ocorrerão,

exclusivamente, pelos canais de comunicação oficial disponibilizados pela Unilab e o
serviço será entregue de acordo com a finalidade a que se propõe, a saber:

I – por aplicativos de mensagens de comunicação instantânea
utilizados pela unidade, e vinculados ao e-mail e/ou telefone institucional:

a) finalidade: atendimentos relativos a dúvidas sobre procedimentos não
técnicos de uma unidade e dúvidas gerais não relacionadas nos itens posteriores.

b) prazo de retorno requerimento: não se aplica; e
c) entrega do serviço: em até 24 (vinte e quatro) horas (contados os dias

úteis);
II - por correio eletrônico institucional (e-mail),
a) finalidade: atendimentos relativos a processos ou procedimentos e

dúvidas de caráter técnico da unidade.
b) prazo de retorno requerimento: em até 2 (dois) dias úteis em relação

ao recebimento; e
c) entrega do serviço: em até 5 (cinco) dias úteis.
III - presencialmente, nas instalações físicas da unidade,

mediante agendamento prévio por correio ou formulário eletrônicos ou
telefone ou por ordem de chegada, após conclusão do primeiro e não
havendo prejuízo ao atendimento agendado seguinte;
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a) finalidade: todos os atendimentos citados nos incisos I e II do caput e
os relativos à legislação em matéria de pessoal.

b) prazo de retorno requerimento: não se aplica; e
c) entrega do serviço: em até 10 (dez) dias úteis.
IV - por contato telefônico, nos horários de 08:30h às 11:30h e

13:30h às 16:30h
a) finalidade: dúvidas gerais não relacionadas nos itens anteriores.
b) prazo de retorno requerimento: não se aplica; e
c) entrega do serviço: não se aplica.
V - por plataforma de videoconferência, mediante agendamento

prévio por correio ou formulário eletrônicos ou telefone.
a) finalidade: todos os atendimentos citados nos incisos I e II do caput e

os relativos à legislação em matéria de pessoal.
b) prazo de retorno requerimento: em até 2 (dois) dias em relação ao

recebimento; e
c) entrega do serviço: não se aplica.
§1º A escala dos dias de atendimentos presenciais, as faixas de horários

e a relação dos serviços deverão ser disponibilizadas pelas unidades no sítio
eletrônico da Unilab e deverão passar por atualização, no mínimo, mensalmente.

 
CAPÍTULO III

SEÇÃO I
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

 
Art. 7º  As unidades integrantes da estrutura da SGP realizarão as

entregas dos serviços via processo administrativo de acordo com a sua natureza
com base na aba Guia de Processos na página da SGP no site oficial da Unilab,
devendo ser realizadas dentro da jornada diária de 8 (oito) horas, respeitando o
horário de funcionamento interno e o intervalo de descanso nos termos do Decreto
nº 1.590 de 10 de agosto de 1995.

§1º Para fins do disposto no caput, entende-se como responsável pela
entrega do serviço no fluxo processual a unidade detentora do produto
desejado pelo requerente, ainda que o protocolo de recebimento do processo não se
inicie por essa.

§2º Estão vedados quaisquer atos nos processos administrativos nos
finais de semana, feriados, recessos administrativos, férias e afastamentos ou
impedimentos legais, exceto em caráter extraordinário, quando estritamente
necessário e devidamente motivada e caracterizada a situação de urgência que
justifica o caráter de exceção.

 
SEÇÃO II

DA CLASSIFICAÇÃO E OBJETIVOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
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Art. 8º  Os serviços que serão entregues exclusivamente por processo
administrativo de que trata o artigo 7º desta Portaria, ocorrerão de acordo com sua
característica a saber:

 a) por plataformas componentes dos Sistemas Estruturantes de Gestão
de Pessoal da Administração Pública Federal, como Sigepe, Siapenet, Siape Saúde,
SouGov, entre outros, nos termos do Decreto nº 10.715, de 8 de junho de 2021;

b) pelo Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIGRH), como controle
de frequência eletrônica, declarações, entre outras ferramentas que forem
disponibilizadas para sistematização dos processos de trabalho; e

c) por Processo Eletrônico de Informações (SEI!),  como orientação
para procedimentos atinentes à área de atuação, respostas a instâncias de
integridade e controle, emissão de pareceres e manifestações técnicas e legais em
matéria de pessoal, atos administrativos e normativos, bem como outras atividades e
procedimentos não relacionados nos itens anteriores.

§1º Salvo as hipóteses específicas, caberá ao requerente a petição
de processos administrativos que tenham como objetivo a garantia de direitos e
vantagens dos servidores previstos na legislação.

§2º Nos casos de processos que ensejam notificações de pessoal para
convocações para admissão, reposição ao erário, pagamentos de exercícios
anteriores, de cumprimento de ações judiciais ou de processos resultantes de ações
disciplinares, salvo situações específicas, haverá comunicação antecipada da unidade
remetente, mediante e-mail ou contato telefônico, no prazo de 5 dias úteis anteriores
ao encaminhamento da notificação..

§3º Documentos institucionais, relatórios, declarações, certificados e
demais documentos congêneres só poderão ser requeridos mediante abertura de
Processo Administrativo SEI! do tipo Pessoal: Requerimento de Documentos
Diversos.

 
SEÇÃO II

DAS ENTREGAS E DOS PRAZOS
 

Art. 9º  A entrega dos serviços por meio de processos administrativos
será feito de acordo com seu fluxo processual nos termos do Art. 8º desta Portaria.

I - Os processos que dependam de ato administrativo de
autoridade competente (portaria ou documento legal equivalente) terão a
entrega do serviço requerido:

a) no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do ato autorizativo ou até à
folha de pagamento subsequente ao do ato, quando gerarem cadastros em sistemas
com efeitos não financeiros; 

b) no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do ato autorizativo ou até
à folha de pagamento subsequente após o ato, quando gerarem cadastros em
sistemas com efeitos financeiros; e

c) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quando não gerarem cadastros em
sistemas. 

II - Os processos que independem de ato administrativo de
autoridade competente terão a entrega do serviço requerido:
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a) no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do
processo, desde que instruído corretamente, ou até à folha de pagamento
subsequente quando gerarem cadastros em sistemas com efeitos não financeiros; 

b) no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento processo,
desde que instruído corretamente, ou até à folha de pagamento subsequente após o
ato, quando gerarem cadastros em sistemas com efeitos financeiros; e

c) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, desde que instruído corretamente,
quando não gerarem cadastros em sistemas. 

III - Os processos que envolvam manifestação técnica ou legal
em matéria de pessoal ou que requeiram informações ou procedimentos
de servidores ou unidades terão a entrega do serviço requerido:

a) no prazo de 15 (quinze) dias úteis quando se tratarem
de manifestação técnica ou legal em matéria de pessoal, a partir da data de envio do
processo à unidade competente; e

b) no prazo mínimo de 5 (cinco) dias e no máximo de 30 (trinta) dias
quando se tratarem de demandas advindas de órgãos externos ou internos, a partir
do recebimento do requerimento.

§1º Os prazos elencados no incisos do caput poderão ser prorrogados
por igual período por necessidade imperiosa do serviço, por determinação legal ou
autoridade competente.

§2º Os processos administrativos somente serão concluídos na unidade
quando houver o registro do ciência do (s) interessado (s), salvo nos casos de
inexistência.

§3º Não se aplica o disposto nos incisos do caput quando os prazos
sejam estabelecidos em norma específica sobre o tema.

 
CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 10.  As atividades previstas nesta
Portaria estarão sujeitas à avaliação de percepção pelos usuários dos serviços, no
todo ou em parte, no intuito exclusivo de aprimoramento contínuo dos serviços e
das entregas abrangidas neste documento.

 
Art. 11.  Todas as unidades integrantes da SGP ficam restritamente

vinculadas aos procedimentos estabelecidos nesta norma.
 
Art. 12.  Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de setembro de 2022.
 
Publique-se.
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
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NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
24/08/2022, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0525124 e o código CRC 17A72B4D.

 
Referência: Processo nº 23282.011172/2022-17 SEI nº 0525124
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