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CONSELHO DE  

ENSINO, PESQUISA  

E EXTENSÃO 



  

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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 174, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

  

Reedita, para cumprimento do disposto no
Decreto  nº 10.139, de 28 de novembro de
2019, a Resolução nº 38, de 16 de
setembro de 2020, que estabelece as
normas do Programa Ins�tucional de
Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e do
Programa Ins�tucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (PIBITI) da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 18ª sessão
ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2022, considerando o processo nº 23282.404265/2020-11,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer as normas do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica
(PIBIC) e do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(PIBITI) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no âmbito da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Proppg), órgão responsável pela administração dos programas
ins�tucionais de bolsas de Iniciação Cien�fica para estudantes de graduação da Universidade e de ensino
fundamental, médio ou profissional de escolas públicas, sejam eles financiados pela própria ins�tuição
ou por agências de fomento.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução Consepe/Unilab nº 38, de 16 de setembro de 2020.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 03 de outubro de 2022.
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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 16/09/2022, às 08:32, 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 0538503 e
o código CRC 79958C1B.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 174, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

 

CAPÍTULO I

DA CONCEITUAÇÃO

 

Art. 1º  O Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e o Programa
Ins�tucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) visam
desenvolver o pensar cien�fico e promover a iniciação cien�fica e tecnológica dos estudantes.

 

§ 1º Bolsa é o subsídio mensal concedido pela agência de fomento a um estudante
orientado por um docente-pesquisador da Unilab para atuação em projeto de iniciação cien�fica
e/ou tecnológica.

 

§ 2º Bolsista de Iniciação Cien�fica é o discente de graduação da Unilab ou do ensino
fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas, orientado por um docente-
pesquisador para atuação em projeto de pesquisa cien�fica, com bolsa oriunda do PIBIC ou de agências
de fomentos.

 

§ 3º Bolsista de Iniciação Tecnológica é o discente de graduação da Unilab, orientado por
um docente-pesquisador para atuação em projeto de desenvolvimento tecnológico, com bolsa oriunda
do PIBITI ou de agências de fomentos.

 

§ 4º Voluntário de Iniciação Cien�fica é o discente de graduação da Unilab ou do
ensino fundamental, médio ou profissional de escolas públicas, orientado por um docente-pesquisador
para atuação em projeto de pesquisa cien�fica, sem recebimento de bolsa.

 

§ 5º Voluntário de Iniciação Tecnológica é o discente de graduação da Unilab, orientado
por um docente-pesquisador para atuação em projeto de pesquisa cien�fica, sem recebimento de bolsa.
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§ 6º Orientador é o docente com vínculo ins�tucional com a Unilab que apresenta
produção cien�fica e/ou tecnológica em sua área de atuação, coordenador de projeto de pesquisa
contemplado com bolsa PIBIC/PIBITI.

 

§ 7º Coorientador é o docente com vínculo ins�tucional com a Unilab indicado como
membro da equipe de trabalho especificamente para essa função, que tenha produção cien�fica e/ou
tecnológica, em sua área de atuação, designado para subs�tuir o orientador em caso de afastamento no
período de execução do projeto.

 

§ 8º Orientando é qualquer estudante bolsista ou voluntário indicado pelo coordenador de
projeto de pesquisa a exercer a�vidade de Iniciação Cien�fica ou Tecnológica com plano de trabalho
específico.

 

§ 9º Colaborador é qualquer pesquisador ou profissional com ou sem vínculo ins�tucional
com a Unilab indicado pelo orientador como membro da equipe de trabalho, com exper�se em sua área
de atuação e/ou que tenha produção cien�fica e/ou tecnológica na grande área de conhecimento da
pesquisa.

 

Art. 2º São definidas as seguintes modalidades do Programa Ins�tucional de Iniciação
Cien�fica (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) da Unilab:

 

I - PIBIC/Unilab: modalidade fomentada por recursos da ins�tuição e voltada para o
desenvolvimento do pensamento cien�fico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino
superior;

 

II - PIBIC/CNPq-IC: modalidade fomentada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cien�fico e Tecnológico (CNPq) e voltada para o desenvolvimento do pensamento cien�fico e iniciação à
pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior;

 

III - PIBIC/CNPq-Af: modalidade fomentada pelo CNPq e voltada às universidades públicas
que são beneficiárias de cotas PIBIC e que têm programa de ações afirma�vas;

 

IV - PIBIC/CNPq-ICJ: modalidade fomentada pelo CNPq e dirigida às universidades públicas
que buscam despertar vocação cien�fica e incen�var talentos potenciais entre estudantes do ensino
fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas;

 

V - PIBITI/CNPq: modalidade fomentada pelo CNPq com obje�vos de contribuir: para a
formação de recursos humanos para a�vidades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação;
para o engajamento de recursos humanos em a�vidades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação; para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade
inovadora das empresas no país;

 

VI - PIBIC/FAPESB: modalidade fomentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB) e voltada para despertar a vocação cien�fica e ince�var talentos potenciais
entre estudantes de graduação, mediante a par�cipação em projetos de pesquisas orientados por
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pesquisadores atuantes e qualificados, possibilitando ao iniciante a aprendizagem de técnicas e métodos
e epistemologias, o desenvolvimento do pensar e criar cien�fico, tecnológico e ar�s�co-cultural, com
aprimoramento do espírito crí�co;

 

VII - BICT/Funcap: modalidade de bolsa fomentada pela Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (Funcap) que tem por obje�vo principal despertar vocação
cien�fica e incen�var talentos potenciais entre estudantes de graduação universitária, mediante
par�cipação em projeto de pesquisa, orientados por pesquisador qualificado, contribuindo desta forma
para a formação cien�fica de recursos humanos para pesquisa ou qualquer outra a�vidade profissional;

 

VIII - PIBIC/Voluntário: modalidade não remunerada voltada para orientação de qualquer
estudante de graduação ou de ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas
indicado por coordenador de projetos de pesquisa a exercer a�vidade de Iniciação Cien�fica com plano
de trabalho específico.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

 

Art. 3º Os obje�vos do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e
Tecnológica (PIBITI) são:

 

I - despertar vocação cien�fica e incen�var talentos potenciais entre estudantes de
graduação ou ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas, mediante sua
par�cipação em projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação;

 

II - es�mular docentes-pesquisadores a envolverem estudantes de graduação e/ou ensino
fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas nas a�vidades de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação;

 

III - proporcionar ao orientando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem
como es�mular o desenvolvimento do pensar cien�ficamente e da cria�vidade, decorrentes da inserção
na a�vidade cien�fica;

 

IV - qualificar orientandos para ingresso nos programas de pós-graduação e potencializar o
processo de formação de mestres e doutores;

 

V - promover uma maior ar�culação entre o ensino médio, a graduação e a pós-graduação;

 

VI - possibilitar maior interação entre a�vidades de desenvolvimento tecnológico e
inovação desenvolvidas na graduação e na pós-graduação;

 

VII - qualificar orientandos para a produção cien�fico-acadêmica em âmbito nacional e
internacional; e
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VIII - contribuir para a qualificação de orientandos que se dedicarão ao fortalecimento da
capacidade inovadora das empresas no país.

 

Art. 4º Em relação aos orientandos, são obje�vos específicos do PIBIC e PIBITI:

 

I - despertar vocações para pesquisa cien�fica e incen�var talentos potenciais na
graduação ou ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas;

 

II - proporcionar a iniciação ao método cien�fico, às técnicas próprias de pesquisa em cada
área do conhecimento e ao desenvolvimento da inves�gação e da cria�vidade na ciência;

 

III - possibilitar a diminuição do tempo médio de permanência dos alunos na pós-
graduação, mediante melhor formação na graduação;

 

IV - proporcionar diferencial na formação profissional do bolsista, qualificando-o melhor
para ingresso no campo profissional e na pós-graduação; e

 

V - es�mular jovens graduandos a integrarem-se em a�vidades, metodologias,
conhecimentos e prá�cas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.

 

Art. 5º Em relação ao docente-pesquisador, são obje�vos específicos do Programa
Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica e Tecnológica:

 

I - es�mular docentes-pesquisadores a engajarem estudantes de graduação ou ensino
fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas na a�vidade de iniciação à pesquisa
cien�fica, integrando-os em grupos de pesquisa, iden�ficando precocemente habilidades e
desenvolvendo competências, de forma a acelerar o processo de expansão e renovação do quadro de
pesquisadores no cenário nacional e internacional dos países lusófonos;

 

II - es�mular o aumento da produção cien�fica e tecnológica dos orientadores, em
publicações com coautoria com discentes da ins�tuição;

 

III - proporcionar, como parte da polí�ca ins�tucional da pesquisa, a criação de novas
linhas e grupos de pesquisa, assim como ampliar a inserção da universidade no contexto cien�fico
nacional e internacional; e

 

IV - contribuir com o fortalecimento da internacionalização da Unilab.

 

CAPÍTULO III

DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DOS ORIENTADORES

 

Art. 6º São critérios de qualificação dos orientadores:
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I - ter �tulo de mestre ou doutor expedido por Programa de Pós-Graduação stricto sensu
reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou ter �tulo
revalidado quando ob�do no exterior, na forma da legislação per�nente;

 

II - ter produ�vidade cien�fica, tecnológica nos úl�mos 5 (cinco) anos, aferida por tabela
de pontuação específica da área de atuação;

 

III - par�cipar de grupo de pesquisa devidamente cadastrado no Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq, com Situação do Grupo “Cer�ficado”;

 

IV - ser docente-pesquisador em regime de trabalho em tempo integral na ins�tuição ou,
excepcionalmente, com 40 (quarenta) horas, e não estar afastado da ins�tuição por um período superior
a 6 (seis) meses durante a vigência da bolsa; ou ser pesquisador visitante ou pós-doutorando que
permaneça na ins�tuição durante todo o período de vigência da bolsa;

 

V - estar adimplente em processos anteriores de concessão de bolsas de iniciação cien�fica
e tecnológica junto à Proppg/Unilab.

 

Parágrafo único. A professores cedidos, visitantes e pós-doutorandos será permi�do
encaminhar projeto de iniciação cien�fica e tecnológica com período de tempo inferior ou igual a 12
(doze) meses, correspondendo ao término de seu contrato com a Unilab.

 

CAPÍTULO IV

DAS OBRIGAÇÕES DOS ORIENTADORES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

 

Art. 7º Aos professores da Unilab atuantes como orientadores de bolsistas de Iniciação
Cien�fica e Tecnológica cabe cumprir as seguintes obrigações:

 

I - selecionar e indicar, para bolsista/voluntário, estudante com perfil e desempenho
acadêmico compa�veis com as a�vidades previstas e orientá-lo nas dis�ntas fases do plano de trabalho;

 

II - acompanhar o bolsista/voluntário, na elaboração dos seguintes relatórios: de
frequência mensal; parcial e final da pesquisa; assim como na apresentação do trabalho final em evento
de Iniciação Cien�fica da Unilab;

 

III - indicar colaborador(es) da pesquisa somente na submissão da proposta aos Editais de
Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica;

 

IV - entregar relatório parcial da pesquisa e realizar avaliação parcial do bolsista/voluntário,
no sexto mês de execução do projeto, em formulário próprio, a ser encaminhado à Proppg. O prazo
máximo de entrega do relatório parcial e da avaliação do bolsista/voluntário é de até 30 (trinta) dias após
o sexto mês de execução da pesquisa;
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V - entregar relatório final da pesquisa e realizar avaliação final do bolsista/voluntário, após
execução da pesquisa, em formulário próprio, a ser encaminhado à Proppg. O prazo máximo de entrega
do relatório final e da avaliação do bolsista/voluntário é de até 30 (trinta) dias após a execução da
pesquisa;

 

VI - caso haja necessidade, solicitar, com jus�fica�va, a subs�tuição do bolsista, podendo
indicar novo estudante para a vaga, desde que sa�sfeitos os prazos e critérios do edital, agência de
fomento e da Proppg;

 

VII - incluir o nome do bolsista/voluntário nos trabalhos e publicações cujos resultados
tenham contado com sua par�cipação efe�va e derivado diretamente de seu plano de trabalho. No ar�go
resultante do trabalho de pesquisa a ser apresentado em Evento de Pesquisa e Iniciação Cien�fica da
Universidade, o bolsista deverá assinar como primeiro autor;

 

VIII - indicar fontes de recursos complementares que assegurem a execução do projeto de
pesquisa a que se vincula o bolsista/voluntário, caso existam;

 

IX - dar anuência ao relatório de frequência mensal do bolsista/voluntário, a ser entregue
nos prazos es�pulados em edital;

 

X - emi�r pareceres em processos relacionados ao PIBIC e PIBITI e atender, sem qualquer
contrapar�da financeira, às solicitações para par�cipar de comissões de avaliação do Programa, inclusive
dos trabalhos finais a serem apresentados em Evento de Pesquisa e Iniciação Cien�fica da Universidade;

 

XI - par�cipar de todas as a�vidades relacionadas ao PIBIC e PIBITI;

 

XII - cadastrar o estudante de IC no grupo de pesquisa a que es�ver vinculado; e

 

XIII - registrar nos relatórios parciais e finais os produtos gerados com a pesquisa
desenvolvida, apontando indicadores de resultados e anexando documentos comprobatórios.

 

Art. 8º Cada orientador deverá indicar a carga horária semanal des�nada para orientação
de Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica no ato da submissão da proposta nos Editais de Iniciação
Cien�fica e/ou Tecnológica da Unilab.

 

§ 1º Cada orientador deverá des�nar horas semanais para orientação de Iniciação
Cien�fica e/ou Tecnológica, conforme o estabelecido pela Resolução de Carga Horária Docente vigente.

 

§ 2º Em casos excepcionais, o orientador poderá solicitar a alteração da carga horária
semanal des�nada à pesquisa. Contudo, o pedido de alteração da carga horária será apreciado pela
Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC) que emi�rá parecer aprovando ou reprovando a solicitação.
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Art. 9º O orientador deverá indicar a carga horária semanal des�nada pelo(s)
colaborador(es) para execução da pesquisa de iniciação cien�fica e/ou tecnológica no ato da submissão
da proposta nos editais de Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica da Unilab.

 

Parágrafo único. É vedada a alteração da carga horária do(s) colaborador(es) após a
submissão da proposta nos editais de Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica da Unilab.

 

CAPÍTULO V

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA

 

Art. 10. Os projetos de pesquisa serão julgados em processo coordenado pela Comissão
Local de Iniciação Cien�fica (CLIC), com a par�cipação de consultores externos, preferencialmente
pesquisadores do CNPq, considerando os seguintes critérios:

 

I - mérito cien�fico, a ser julgado segundo normas constantes em edital específico, com
base em parecer de consultor ad hoc;

 

II - plano de trabalho do bolsista/voluntário e cronograma de execução condizente com a
proposta do projeto, que demonstrem que o bolsista/voluntário terá o devido acesso a métodos e
processos cien�ficos; e

 

III - competência cien�fica e experiência do pesquisador como formador de recursos
humanos, que serão avaliadas por sua produ�vidade cien�fica, tecnológica e ar�s�co-cultural nos
úl�mos 5 (cinco) anos via análise de seu Curriculum Vitae na Plataforma Lates do CNPq com base em
tabela anexa ao edital.

 

Art. 11. A responsabilidade e autoria do projeto de Iniciação Cien�fica e Tecnológica serão
do orientador.

 

§ 1º No caso de pesquisas envolvendo seres humanos, o projeto deverá conter parecer ou
cópia de sua submissão ao Comitê de É�ca em Pesquisa (CEP).

 

§ 2º Em caso de pesquisa envolvendo experimentação em animais, o projeto deverá conter
parecer ou cópia de sua submissão à Comissão de É�ca em Experimentação Animal (CEEA).

 

§ 3º O parecer final do respec�vo Comitê de É�ca em Pesquisa será exigido antes do início
da coleta de dados.

 

CAPÍTULO VI

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS DE IC E DE IC VOLUNTÁRIOS
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Art. 12. Os bolsistas de Iniciação Cien�fica e Tecnológica, assim como os voluntários, serão
selecionados diretamente pelo orientador, sem infringir quaisquer normas constantes desta Resolução e
das agências de fomento, devendo o discente atender aos seguintes critérios:

 

I - estar matriculado regularmente em curso de graduação da Unilab ou no ensino
fundamental, no ensino médio ou no ensino profissional de escolas públicas;

 

II - ter currículo cadastrado na Plataforma La�es do CNPq;

 

III - ser apresentado como candidato por apenas um pesquisador;

 

IV - não possuir, na vigência da bolsa, relação de trabalho ou outra modalidade de bolsa,
excetuada a ajuda do Plano Nacional de Assistência Estudan�l ou equivalente;

 

V - ter carga horária disponível, de 12 (doze) a 20 (vinte) horas semanais; e

 

VI - não possuir pendências junto à Coordenação de Pesquisa e Inovação (CPI)/Proppg.

 

§ 1º Bolsistas e voluntários da graduação deverão ter coeficiente de rendimento
acadêmico maior ou igual a 7 (sete).

 

§ 2º Ressalta-se que a bolsa de Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica é nominal e
intransferível.

 

CAPITULO VII

DAS OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS DE IC E DE IC VOLUNTÁRIOS

 

Art. 13. São obrigações dos bolsistas de IC, bem como dos discentes voluntários:

 

I - dedicar-se integralmente às a�vidades acadêmicas e de pesquisa;

 

II - executar o plano de trabalho aprovado com a supervisão do orientador;

 

III - apresentar, em caráter individual, resultados preliminares alcançados na forma de
relatório parcial no sexto mês de execução do projeto e resultados conclusivos no relatório final até 30
(trinta) dias após o término do projeto;

 

IV - apresentar os resultados da pesquisa em Encontro de Pesquisa e Iniciação Cien�fica da
Unilab durante a Semana Universitária;
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V - fazer referência à sua condição de bolsista de IC ou voluntário do Programa
Ins�tucional de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) da Unilab em todas as publicações e
trabalhos decorrentes da pesquisa; e

 

VI - devolver à Unilab ou agências de fomento, em valores atualizados, bolsas recebidas
indevidamente no caso de os requisitos e compromissos estabelecidos não serem cumpridos.

 

CAPÍTULO VIII

DA INDICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS

 

Art. 14. Desde que não venha a ser vedado em normas das agências de fomento, os
bolsistas poderão ser subs�tuídos a qualquer momento, dentro da vigência da bolsa, mediante
jus�fica�va e indicação de novo bolsista à Proppg em formulário próprio.

 

Parágrafo único. O bolsista ou voluntário subs�tuído deverá entregar, em até 30 (trinta)
dias após a subs�tuição, o relatório final de a�vidade independente do tempo de permanência no
projeto.

 

CAPÍTULO IX

DA SUBSTITUIÇÃO E AFASTAMENTO DO ORIENTADOR

 

Art. 15. Em caso de afastamento, conforme Resolução vigente da Unilab, ou no caso de
aposentadoria do docente-orientador durante a vigência do projeto, este deverá indicar um coorientador
para a condução e/ou conclusão do projeto.

 

§ 1º É vedado ao orientador repassar a outro a orientação de seu(s) bolsista(s),
excetuando-se os casos pontuados deste ar�go. Em casos de impedimento eventual do orientador e
coorientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à CPI/Proppg, que disporá delas de acordo com determinação da
Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC).

 

§ 2º O coorientador indicado deverá atender aos requisitos dispostos no Capítulo III (Dos
critérios de qualificação dos orientadores) desta Resolução.

 

§ 3º No caso de aposentadoria do orientador durante a vigência do projeto, a orientação
poderá ser concluída desde que este assuma termo de responsabilidade com a Proppg e sejam sa�sfeitas
as demais exigências legais.

 

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 16. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Local de Iniciação
Cien�fica e pela CPI/Proppg, respec�vamente.

 

 

Referência: Processo nº 23282.404265/2020-11 SEI nº 0538503
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 175, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

  

Reedita, para cumprimento do disposto no
Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de
2019, a Resolução nº 05/2019/Consepe, de
12 de junho de 2019, que aprova o
Regimento Interno da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 18ª sessão
ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2022, considerando o processo nº 23282.006376/2021-47, 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

 

Art. 2º Fica revogada a  Resolução nº 05/2019/Consepe, de 12 de junho de 2019.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 03 de outubro de 2022.

 

 

 

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 19/09/2022, às 10:59, 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 0539988 e
o código CRC D682098B.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 175, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

 

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina a estrutura, a dinâmica de funcionamento
e as atribuições da Comissão Própria de Avaliação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira – CPA/Unilab, como previsto na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004,
regulamentada pela Portaria Ministerial nº 2.051, de 19 de julho de 2004.

 

Art. 2º A Comissão Própria de Avaliação (CPA), atuará com autonomia em relação aos
conselhos e órgãos colegiados existentes na Unilab.

 

Art. 3º As a�vidades da CPA serão realizadas envolvendo, necessariamente, a par�cipação
de todos os segmentos da Unilab (docentes, discentes e servidores técnico administra�vos) e de
representantes da sociedade civil organizada.

 

Parágrafo único. As a�vidades da CPA deverão contemplar de forma global e integrada o
conjunto de estruturas, instâncias, relações, compromisso social, ações, finalidades e responsabilidades
da Unilab. Deverá ser enfa�zada, especialmente, a avaliação das estratégias de cooperação internacional
solidária no âmbito cultural, cien�fico e educacional entre o Brasil e os países membros da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, bem como as estratégias para a promoção e desenvolvimento do
Maciço de Baturité e do município de São Francisco do Conde - BA.

 

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

 

Art. 4º A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem por finalidade a coordenação e
condução da polí�ca de Avaliação Ins�tucional da Unilab, em consonância com os critérios estabelecidos
pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

 

CAPÍTULO II

DO OBJETIVO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

 

Art. 5º A avaliação ins�tucional tem por obje�vo: 

 

I - iden�ficar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, no que concerne aos
projetos pedagógicos dos cursos, corpo docente e servidores técnico-administra�vos; 

 

II - iden�ficar o estado das instalações e espaços �sicos da Unilab; 
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III - conferir a organização didá�co-pedagógica do ensino, nas diversas áreas do
conhecimento, oferecido pela Unilab; 

 

IV - contribuir para a melhoria da qualidade da educação superior e para a expansão de
sua oferta; 

 

V - fomentar permanentemente a melhoria da eficácia ins�tucional, acadêmica e social da
educação superior; 

 

VI - favorecer a consecução dos propósitos sociais da Unilab e, em especial, a valorização
da cooperação internacional solidária entre o Brasil e os demais países da CPLP, além do desenvolvimento
cien�fico, cultural e educacional dos municípios que compõem o Maciço de Baturité e do município de
São Francisco do Conde - BA; 

 

VII - favorecer a promoção dos valores democrá�cos, do mul�culturalismo, da autonomia e
iden�dade ins�tucional da Unilab como ins�tuição de integração entre os países que possuem o
português como língua oficial, em especial os africanos e Timor Leste. 

 

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

 

Art. 6º Cons�tuem atribuições da Comissão Própria de Avaliação da Unilab: 

 

I - conduzir o processo interno de avaliação, levando em consideração os seguintes
parâmetros: 

 

a) elaborar o Projeto de Autoavaliação Ins�tucional, estabelecendo seus obje�vos,
metodologia e procedimentos, e respeitando a missão e os propósitos ins�tucionais; 

 

b) fortalecer a polí�ca didá�co-pedagógica para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a
extensão, além de procedimentos para o es�mulo à produção acadêmica, tutorias, às bolsas de pesquisa
e monitoria; 

c) esclarecer sobre a importância do processo de avaliação ins�tucional como instrumento
orientador das ações para o desenvolvimento integral e integrador da Unilab; 

 

d) planejar o processo de Avaliação Ins�tucional para que transcorra de maneira crí�ca,
par�cipa�va, cole�va, constru�va, transparente e transformadora; 

 

e) adotar providências para disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários à
condução adequada do processo de avaliação ins�tucional; 
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f) garan�r o sigilo e viabilizar a eficácia do banco de dados e das informações coletadas no
processo de Avaliação Ins�tucional; 

 

g) garan�r que o processo de Avaliação Ins�tucional transcorra de modo con�nuo,
estabelecendo, desse modo, uma “cultura de avaliação” na Unilab; 

 

h) garan�r que os resultados do processo de Avaliação Ins�tucional da Unilab sejam
amplamente divulgados e encaminhados às comunidades interna e externa. 

 

II - sistema�zar e disponibilizar as informações solicitadas pelo Ins�tuto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES); 

 

III - elaborar, analisar e encaminhar às instâncias competentes, relatórios e pareceres
referentes ao processo de Autoavaliação da Unilab; 

 

IV - propor ações e medidas para o avanço e consolidação do processo de Avaliação
Ins�tucional da Unilab. 

 

V - par�cipar, quando solicitada, das a�vidades referentes aos eventos promovidos pelo
Conselho Nacional de Educação Superior (Conaes). 

 

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO

 

Art. 7º A Comissão Própria de Avaliação será ins�tuída por ato do Reitor da Unilab, cuja
composição será cons�tuída de membros da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada. A
CPA é, ipso facto, assim composta e distribuída:

 

I - docentes do quadro efe�vo, provenientes das diferentes áreas do conhecimento
contempladas na Unilab; 

 

II - representantes do corpo de servidores técnico-administra�vos; 

 

III - representantes do corpo discente; 

 

IV - representantes da sociedade civil organizada. 

 

§ 1º Os membros serão escolhidos, preferencialmente, após consulta aos respec�vos
segmentos (corpo docente, corpo de servidores técnico-administra�vos, discentes e sociedade civil) e
oficializados por Portaria do Reitor da Unilab. 
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§ 2º Para cada membro, deve-se escolher um suplente, para eventuais necessidades de
subs�tuição.

 

§ 3º O Presidente e o Vice-Presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) serão
escolhidos entre os seus membros, sendo posteriormente designados através de Portaria pelo Reitor da
Unilab. 

 

§ 4º A secretaria da Comissão Própria de Avaliação será exercida por um servidor escolhido
entre os seus membros, designado pelo Presidente como Secretário da (CPA/Unilab).

 

§ 5º A carga horária de trabalho na CPA para os membros será de duas horas semanais,
para o presidente será de oito horas semanais e para o vice-presidente será de 6 seis horas semanais.

 

CAPÍTULO V

DO MANDATO

 

Art. 8º Os membros da CPA exercerão um mandato de 03 (três) anos (incluindo-se o
mandato do Presidente e Vice-Presidente), permi�da reconduções subsequentes, considerando
designação dos setores de origem e representações dos segmentos.

 

Parágrafo único. A subs�tuição de qualquer membro da CPA ocorrerá, mediante
solicitação, a qualquer tempo. O membro perderá o mandato por ausência regular nas reuniões
plenárias, conforme prescrito no Ar�go 18 do presente regimento, ou, ainda, no caso de perder o vínculo
ins�tucional com a Unilab.

 

CAPÍTULO VI

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 

Art. 9º Cons�tuem atribuições do Presidente da CPA/Unilab: 

 

I - convocar os membros; 

 

II - presidir as reuniões; 

 

III - representar a Comissão; 

 

IV - planejar, conduzir, organizar e orientar os instrumentos avalia�vos; 

 

V - distribuir, para apreciação e exame dos Membros, os processos e proposições que
requeiram pronunciamento; 
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VI - designar subcomissões e grupos de trabalho (GTs), fixando-lhes atribuições, em
conformidade com as deliberações da CPA; 

 

VII - orientar o corpo de servidores técnico-administra�vos para a consecução das tarefas e
compromissos da CPA. 

 

Art. 10. Cons�tuem atribuições do Secretário da CPA/Unilab: 

 

I - auxiliar nos trabalhos da CPA; 

 

II - assis�r às reuniões e registrar, em ata apropriada, de modo claro e sucinto, as
apreciações, deliberações e decisões da CPA; 

 

III - pesquisar e prestar, caso seja solicitado pelos membros, esclarecimentos e
informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos da CPA; 

 

IV - manter os registros das atas atualizados e promover a divulgação das deliberações e
resoluções da CPA; 

 

V - manter contato com os membros ausentes das reuniões e prestar-lhes informações
acerca das a�vidades da CPA; 

 

VI - zelar pelo bom funcionamento da secretaria; 

 

VII - protocolar as correspondências recebidas e expedidas; 

 

VIII - executar outras tarefas relevantes para as a�vidades da CPA atribuídas pelo
Presidente. 

 

Parágrafo único: Nos impedimentos legais do(a) Presidente e do(a) Secretário(a) da
comissão, assumirão, respec�vamente, o(a) presidente e o(a) secretário(a) suplentes.  

 

Art. 11. Para a consecução de seus obje�vos e efe�vação de suas atribuições, a CPA
contará com o suporte operacional e logís�co da Reitoria da Unilab. 

 

CAPÍTULO VII

DO FUNCIONAMENTO

 

Art. 12. A CPA poderá solicitar, a quem de direito, a realização de providências para o
esclarecimento de assuntos que lhe forem encaminhados, e poderá, também, solicitar a colaboração de
qualquer servidor, técnico-administra�vo ou docente da Unilab na área de conhecimento que lhe seja
per�nente. 
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§1º A CPA poderá solicitar à Reitoria da Unilab, mediante jus�fica�va, consultoria ad hoc a
ser oferecida por técnicos, docentes ou especialistas de outros órgãos e ins�tuições públicas ou privadas
de ensino superior. 

 

§2º A CPA poderá solicitar documentos e informações relevantes a qualquer instância
administra�va da Unilab, exceto documentos e informações sigilosas, caracterizados como tal na
legislação vigente. 

 

CAPÍTULO VIII

DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES

 

Art. 13. As reuniões da CPA terão prioridade rela�vamente às outras a�vidades
desenvolvidas por docentes, servidores técnico-administra�vos e discentes que delas par�cipem na
condição de membros representantes. 

 

Parágrafo único. A prioridade a que se refere o caput deste ar�go não se aplica às reuniões
do Conselho Superior da Unilab e horário de aulas. 

 

Art. 14. A CPA reunir-se-á em Plenário ordinariamente uma vez a cada mês, e, caso seja
necessário, em reuniões extraordinárias convocadas pelo presidente, via correspondência eletrônica,
com pelo menos dois dias de antecedência da data prevista para sua realização. 

 

Parágrafo único. Será fixado, pelo Plenário, o calendário para as reuniões ordinárias. 

 

Art. 15. Nas reuniões plenárias será exigido como quórum a  maioria absoluta  dos
membros. 

 

Parágrafo único. A reunião não será realizada se o quórum não se completar até a hora
designada, com tolerância de 20 (vinte) minutos, lavrando-se em ata os nomes dos membros presentes e
os que jus�ficadamente não compareceram. 

 

Art. 16. As decisões e deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos
membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de minerva. 

 

Art. 17. A cada reunião será lavrada ata que, depois de aprovada, será assinada por todos
os presentes. 

 

Art. 18. Perderá o mandato da CPA o membro que, sem jus�fica�va, faltar a quatro
reuniões consecu�vas, ou a seis intercaladas, ao longo do ano. 

 

Parágrafo único. Não se consideram incluídas no disposto pelo caput deste ar�go as
ausências decorrentes de férias, viagens a serviço e as licenças previstas na legislação. 
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Art. 19. A atuação dos membros da CPA não será remunerada, sendo considerada
a�vidade de relevante interesse social. 

 

CAPÍTULO IX

DO PLANO DE TRABALHO

 

Art. 20. O Plano de Trabalho da CPA será aprovado em Plenário e se cons�tui documento
público para o acompanhamento das a�vidades desempenhadas pela Comissão na Unilab. 

 

Art. 21. O Presidente da CPA publicará  o Plano de Trabalho trienal da CPA aprovado em
Plenário. 

 

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 22. Os casos omissos e/ou divergência de compreensão ou interpretação, decorrentes
da aplicação deste Regimento Interno, serão dissolvidos, em primeira instância, pelo Plenário da CPA e,
em segunda instância, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

 

Art. 23. Possíveis alterações neste Regimento somente poderão ser empreendidas
mediante consulta, análise e aprovação pelo Plenário da CPA e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

 

Referência: Processo nº 23282.006376/2021-47 SEI nº 0539988
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 176, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

  

Aprova a criação do curso de pós-
graduação Programa de Pós-Graduação em
Educação das Relações Étnico-Raciais –
Brasil/África da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 18ª sessão
ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2022, considerando o processo nº 23282.000784/2022-76,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a criação do curso de pós-graduação Programa de Pós-Graduação em
Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 03 de outubro de 2022.

 

 

 

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 16/09/2022, às 08:32, 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 0538544 e
o código CRC 0ADA269F.
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Referência: Processo nº 23282.000784/2022-76 SEI nº 0538544
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 177, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

  

Aprova o Regimento Interno e o Projeto
Pedagógico do curso de pós-graduação
Programa de Pós-Graduação em Educação
das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África
da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 18ª sessão
ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2022, considerando: o Estatuto da Unilab; o Regimento
Geral da Universidade; a Resolução ad referendum Consepe/Unilab nº 38, de 22 de novembro de 2019; e
o processo nº 23282.000784/2022-76, 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno e o Projeto Pedagógico do curso de pós-graduação
Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 03 de outubro de 2022.

 

 

 

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 16/09/2022, às 08:32, 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 0538550 e
o código CRC DC4D02B6.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 177, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

 

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS - BRASIL/ÁFRICA

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/
África da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), vinculado ao
Ins�tuto de Humanidades (IH), fica regulado por este Regimento e pelas norma�vas vigentes.

 

Art. 2º O Programa tem como área de concentração a Educação das Relações Étnico-
Raciais, distribuída em 2 (duas) linhas de pesquisa, e está estruturado como curso de pós-graduação
stricto sensu, no nível de mestrado, modalidade acadêmico.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO

 

Art. 3º O Programa de Pós-graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/
África tem como obje�vo formar profissionais de alto nível acadêmico e cien�fico, para atuarem nas
diversas áreas de abrangência da Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil e África para as
ins�tuições de ensino superior e da educação básica e, além disso obje�va:

 

I - produzir conhecimentos sobre Brasil e África com ênfase na formação de
pesquisadores(as) e profissionais de alto nível sobre a temá�ca educa�va e as relações étnico-raciais;

 

II - ar�cular diferentes saberes e estudos no desenvolvimento da práxis docente para a
educação básica em torno das relações étnico-raciais;

 

III - fortalecer as perspec�vas da prá�ca educa�va, considerando o currículo como artefato
social e a cultura avalia�va como forma de realimentar os processos forma�vos da docência no Brasil e
África;

 

IV - ar�cular diferentes saberes e metodologias na criação/condução de prá�cas
interdisciplinares e das relações étnico-raciais; e
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V - produzir conhecimentos referentes à formação docente que contribuam para o
desenvolvimento da educação básica em termos de relações étnico-raciais nos contextos de inserção
local, regional e internacional da Unilab.

 

Art. 4º O Programa de pós-graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/
África tem uma única área de concentração em Educação das Relações Étnico-Raciais, cons�tuída por
duas linhas de pesquisa: 1 - Fundamentos da educação das relações étnico-raciais; e 2 - Educação,
formação docente, prá�cas educa�vas e culturais.

 

§ 1º Uma nova linha de pesquisa, para ser aprovada pelo colegiado de curso, deve possuir:

 

I - no mínimo 3 (três) professores permanentes do curso;

 

II - produção acadêmica relevante, específica e com conexão direta com os projetos de
pesquisa (individuais e/ou cole�vos) de seus integrantes;

 

III - a�vidades semestrais de ensino e orientação; e

 

IV - ligação orgânica com a área de concentração do programa e com os projetos de
pesquisa (individuais e/ou cole�vos) de seus integrantes.

 

§ 2º As linhas de pesquisa serão avaliadas anualmente pelo Colegiado do Programa.

 

§ 3º Qualquer alteração de área de concentração, linhas de pesquisa e/ou componentes
curriculares deve ser aprovada pelo colegiado e pelas respec�vas unidades acadêmicas, bem como pelo
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe), observadas as exigências e regulamentos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

 

Art. 5º O Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/
África é formado por um colegiado, composto por um coordenador e vice-coordenador, por docentes
credenciados (permanentes e colaboradores, na proporção de 70%), representação estudan�l (na
proporção de até 15%) e representação dos servidores técnico-administra�vos em educação (na
proporção de até 15%).

 

§ 1º O corpo de professores faz referência ao conjunto de doutores com produção
compa�vel com as exigências descritas nos arts. 15, 16, 17, 18 e 19 deste Regimento, além de envolvidos,
de modo sistemá�co e permanente, nas a�vidades de ensino e pesquisa do Programa de Pós-graduação
em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África.

 

§ 2º A representação discente será eleita pelos seus pares, dentre os estudantes
regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais –
Brasil/África da Unilab.

 

Boletim de Serviço Unilab Nº 349 - 20 set 2022

29



§ 3º O colegiado se reunirá ordinariamente, uma vez por mês, conforme art. 11, § 6º do
Regimento Geral da Unilab, e, quando necessário, extraordinariamente, por convocação do coordenador
ou de 2/3 (dois terços) do número de seus par�cipantes, sob jus�fica�va e sob pauta específica.

 

§ 4º O comparecimento dos membros do colegiado às reuniões será preferencial a
quaisquer outras a�vidades administra�vas, de ensino, pesquisa ou extensão, conforme art. 12 do
Regimento Geral da Unilab.

 

§ 5º A reunião do colegiado para funcionar será exigida a maioria simples dos seus
membros.

 

§ 6º Para a legi�midade/validade das decisões do colegiado será necessária a formação da
maioria simples, contrária ou favorável, ao tema em pauta.

 

Art. 6º O colegiado do curso terá as seguintes atribuições:

 

I - atuar como órgão máximo delibera�vo do curso nos assuntos de sua competência e
como órgão consul�vo de seus integrantes;

 

II - deliberar e executar o processo de eleição, dentre os membros docentes, do
coordenador e do vice coordenador do Programa;

 

III - aprovar a composição do corpo docente do programa, bem como o credenciamento, a
renovação de credenciamento e o descredenciamento dos docentes;

 

IV - aprovar, mediante proposta do coordenador, os nomes dos componentes da banca
examinadora responsável por selecionar os candidatos ao programa;

 

V - aprovar e homologar a designação de orientador e de coorientador e sua eventual
mudança;

 

VI - aprovar ou alterar o regimento interno do programa, submetendo-o ao conselho da
unidade;

 

VII - decidir, quando cabível, pela u�lização de recursos financeiros des�nados ao
Programa;

 

VIII - aprovar a lista de oferta de componentes curriculares, respeitando o calendário
acadêmico;

 

IX - aprovar as etapas, critérios e o resultado final do processo sele�vo para ingresso de
discentes no programa, respeitando o Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu;
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X - aprovar proposta de convênio específico com ins�tuição estrangeira para formação de
doutor, na modalidade de cotutela para discente do Programa;

 

XI - deliberar, com a aprovação de, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros, sobre o
prazo adicional de vinculação do discente ao curso de mestrado, em conformidade, com regulamentos e
normas ins�tucionais;

 

XII - definir as diretrizes referentes à forma de apresentação de qualificação, de
dissertação, ou trabalho equivalente, e as situações em que são admi�das dissertações escritas e/ou
defendidas em língua estrangeira;

 

XIII - exercer as demais atribuições que se incluam, implícita ou explicitamente, no âmbito
de sua competência;

 

XIV - aprovar o plano de a�vidades do curso, incluindo calendário acadêmico, proposta de
disciplinas ofertadas com seus respec�vos créditos e pré-requisitos, além da lotação dos professores em
cada período le�vo;

 

XV - decidir sobre o número de vagas para matrícula nas disciplinas de responsabilidade do
curso;

 

XVI - proceder à eleição dos membros da Comissão de Bolsas e das representações
discentes nas comissões (quando houver), na presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus
membros;

 

XVII - homologar os nomes indicados pela coordenação para compor as comissões
específicas estabelecidas neste Regimento; e

 

XVIII - emi�r parecer acerca de recursos contra atos do coordenador do curso,
encaminhando tal parecer ao Ins�tuto de Humanidades (IH) da Unilab.

 

Art. 7º O Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/
África será administrado pela coordenação.

 

§ 1º A coordenação, uma vez eleita, será designada por Portaria do Reitor da Unilab.

 

§ 2º As Comissões de Bolsas, Credenciamento e Recredenciamento, Examinadora do
Processo Sele�vo, Receptora do Processo eleitoral para coordenador e vice-coordenador, de
Finanças/Proap, Relatório Capes e outras específicas serão indicadas pela coordenação ou por 2/3 (dois
terços) dos membros e homologadas pelo colegiado do curso.

 

§ 3º A Comissão de Bolsas será composta, preferencialmente, por 1 (um) representante do
corpo permanente, 1 (um) técnico-administra�vo em educação (TAE) e 1 (um) representante discente,
regularmente matriculado, com mandato de 2 (dois) anos com apenas uma recondução.
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§ 4º A Comissão Receptora e Escru�nadora do Processo Eleitoral, após portariada, terá
autonomia para divulgar, de maneira isenta à disputa, informações administra�vas decorrentes do pleito
para coordenador(a) e vice-coordenador(a) à comunidade do Programa de Pós-Graduação em Educação
das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África.

 

§ 5º As comissões específicas serão indicadas pela coordenação e homologadas pelo
colegiado de curso, e pela PROPPG quando couber.

 

§ 6º As Comissões de Finanças e Relatório Capes serão compostas, cada uma, por no
mínimo, 3 (três) representantes docentes.

 

§ 7º As Comissões de Seleção, Adequação das Linhas de Pesquisa e Adequação do Corpo
Docente serão compostas por, no mínimo, 3 (três) representantes do corpo docente.

 

Art. 8º A coordenação de curso será composta pelo(a) coordenador(a), vice-
coordenador(a) e pela secretaria do curso:

 

§ 1º Obrigatoriamente, o(a) coordenador(a) e o vice-coordenador(a) devem ser
professores(as) permanente do curso e docente efe�vo do quadro da Unilab.

 

§ 2º Os mandatos do(a) coordenador(a) e vice-coordenador(a) do curso são de 2 (dois)
anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

 

§ 3º O(A) coordenador(a) será subs�tuído(a), no seu impedimento, pelo(a) vice-
coordenador(a) do Programa de Pós-graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África.

 

§ 4º Na falta ou impedimento do(a) coordenador e do(a) vice-coordenador(a),
simultaneamente, a função de coordenador(a) será exercida pelo(a) representante docente mais
an�go(a) do colegiado em exercício do magistério superior da Unilab.

 

§ 5º Em caso de impedimento permanente ou na renúncia do(a) vice-coordenador(a), sua
subs�tuição deve ser feita por eleição do colegiado do programa, em reunião convocada para tal fim, e o
mandato do eleito corresponderá ao período restante da gestão do subs�tuído.

 

§ 6º A coordenação contará para seu funcionamento com o apoio da secretaria do
programa.

 

Art. 9º A coordenação de curso terá as seguintes atribuições:

 

I - convocar eleição para a coordenação e vice coordenação do programa;

 

II - presidir as reuniões do colegiado do programa;
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III - submeter ao colegiado a lista de oferta de componentes curriculares, respeitando o
calendário acadêmico;

 

IV - cancelar oferta de componente curricular, após aprovação no colegiado do programa;

 

V - submeter ao colegiado os processos de aproveitamento de estudos solicitados por
discentes do programa;

 

VI - submeter à PROPPG, para sua análise e/ou posterior encaminhamento ao Consepe,
propostas de alterações de área de concentração, linhas de pesquisa e/ou componentes curriculares,
após aprovação pelo colegiado do programa e respec�va(s) instância(s) colegiada(s) da unidade
acadêmica;

 

VII - elaborar e encaminhar para a Capes o relatório das a�vidades anuais do programa de
pós-graduação;

 

VIII - submeter à PROPPG, após aprovação no colegiado, os editais de processo sele�vo;

 

IX - publicar e acompanhar os editais de seleção;

 

X - formalizar à PROPPG, para inserção no sistema de controle acadêmico vigente, a
decisão do colegiado rela�va ao prazo máximo de vinculação do discente ao programa;

 

XI - aprovar ad referendum, em casos de urgência, medidas que se imponham em matéria
de competência da coordenação, submetendo seu ato à ra�ficação do colegiado na primeira reunião
subsequente;

 

XII - propor aos órgãos competentes providências no sen�do de aprimorar a infraestrutura
�sica e acadêmica no âmbito do Programa;

 

XIII - garan�r a implementação dos critérios de avaliação estabelecidos pela Capes no
âmbito do Programa; e

 

XIV - exercer as demais atribuições que se incluam, implícita ou explicitamente, no âmbito
de sua competência.

 

Art. 10. A secretaria, unidade executora dos serviços administra�vos, é responsável pelo
gerenciamento de assuntos diversos per�nentes ao funcionamento do Programa em Educação das
Relações Étnico-Raciais – Brasil/África da Unilab. Compete:

 

I - manter em ordem e atualizados documentos e registros do programa de pós-graduação;
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II - emi�r documentos referentes à vida acadêmica do discente de pós-graduação;

 

III - acompanhar os editais do programa e das agências de fomento;

 

IV - assessorar as comissões de cada programa de pós-graduação;

 

V - prestar informações referentes ao programa para a comunidade acadêmica e o público
interessado;

 

VI - receber inscrições e documentação dos processos sele�vos, matrícula e arquivamento
desses documentos; e

 

VII - cadastrar bancas de qualificação e defesa no Sistema Integrado de Gestão de
A�vidades Acadêmicas (SIGAA) mediante solicitação formal do orientador e da coordenação do curso.

 

Art. 11. A Comissão de Bolsas terá as seguintes atribuições:

 

I - estabelecer e sugerir, ao colegiado do Programa, critérios internos para concessão,
cancelamento e subs�tuição de bolsas, em conformidade com as normas vigentes no Regimento Geral da
Pós-graduação;

 

II - analisar e emi�r parecer sobre os relatórios de bolsas; e

 

III - acompanhar, discu�r e emi�r parecer sobre qualquer assunto referente às bolsas.

 

CAPÍTULO III

DOCENTES, ORIENTAÇÕES E ATRIBUIÇÕES

 

Art. 12. O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações
Étnico-Raciais – Brasil/África é composto por:

 

I - professores permanentes, pesquisadores, lotados em unidades acadêmicas de ensino
superior da Unilab;

 

II - professores colaboradores, pesquisadores, pertencentes a outras ins�tuições de ensino
superior; e

 

III - professores visitantes, pesquisadores, nacionais ou estrangeiros.

 

Parágrafo único. Integram a categoria de permanentes, colaboradores e visitantes os
docentes enquadrados e declarados anualmente pelo Programa de Pós-Graduação em Educação das
Relações Étnico-Raciais - Brasil/África na plataforma Sucupira e que atendam aos pré-requisitos
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estabelecidos pela Portaria Capes nº 81, de 3 de junho de 2016, tendo em conta cada período de
credenciamento/recredenciamento.

 

Art. 13. Durante todo o curso, o estudante deverá ser orientado por um professor - o
professor orientador - que poderá ser subs�tuído, ao longo do processo, caso seja do interesse de uma
das partes, desde que tenha jus�fica�vas apropriadas e com aprovação de novo orientador, em
conformidade com Portaria Norma�va específica do Programa.

 

Art. 14. Compete ao professor na função de orientador:

 

I - elaborar, juntamente com o orientando, seu programa de estudos, orientar nas escolhas
de disciplinas, complementação de créditos fora do curso e no desenvolvimento de sua dissertação em
todas as fases de elaboração;

 

II - observar os preceitos é�cos referentes à pesquisa no Brasil e os rela�vos a direitos
autorais;

 

III - homologar pedidos de matrícula e trancamento de componentes curriculares dos
discentes sob sua orientação;

 

IV - encaminhar à coordenação a solicitação do exame de qualificação, de defesa de
dissertação ou de tese de acordo com a forma determinada pelo Regimento Geral de Pós-graduação
Stricto Sensu da Unilab;

 

V - acompanhar con�nuamente para que o discente cumpra os prazos referentes às
a�vidades acadêmicas, principalmente aqueles previstos no Regimento Geral de Pós-graduação Stricto
Sensu da Unilab;

 

VI - anuir, com base em jus�fica�va fundamentada, requerimento de discente interessado
em passagem direta ou transferência de mestrado para doutorado;

 

VII - sugerir à coordenação do programa nomes para integrar as comissões julgadoras de
qualificação e defesa, de dissertação ou de tese;

 

VIII - presidir a comissão julgadora de exame de qualificação, defesa de dissertação;

 

IX - encaminhar à coordenação do programa, exemplar da dissertação ou da tese, de
acordo com o procedimento no Regimento Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu;

 

X - zelar para o trabalho de dissertação esteja de acordo com o Manual de Normalização
de Trabalhos da Unilab; e

 

XI - ministrar a cada ano le�vo pelo menos 1 (uma) disciplina.
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Art. 15. Compete ao professor na função de coorientador:

 

I - acompanhar a vida acadêmica do estudante, auxiliando o trabalho do orientador;

 

II - subs�tuir integralmente o orientador na circunstância da ausência ou impedimento
deste;

 

III - par�cipar da banca de qualificação e de defesa de dissertação; e

 

IV - manter as exigências de produ�vidade, frequência e orientação previstas neste
Regimento.

 

Parágrafo único. O coorientador deverá obrigatoriamente ser membro �tular das
comissões julgadoras de qualificação e defesa.

 

Art. 16. O credenciamento de novos professores para o Programa de Pós-Graduação em
Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África da Unilab será avaliado por comissão específica e
aprovado pelo colegiado do Programa.

 

§ 1º O credenciamento deverá enquadrar o docente nas categorias previstas pela Portaria
nº 81, de 3 de junho de 2016, da Capes, como “permanente”, “colaborador” e “visitante”, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 18, 19 e 20 deste Regimento.

 

§ 2º A produção docente a ser avaliada para o credenciamento será sempre referente aos
36 (trinta e seis) meses anteriores da data da solicitação.

 

Art. 17 O recredenciamento dos docentes do programa deverá ser realizado,
preferencialmente a cada 2 (dois) anos.

 

§ 1º O recredenciamento de docentes do programa será realizado por comissão específica,
avaliado pela coordenação e aprovado pelo colegiado.

 

§ 2º A produção docente a ser avaliada para o recredenciamento será sempre referente
aos 36 (trinta e seis) meses anteriores da data do recredenciamento.

 

§ 3º O recredenciamento deverá enquadrar os docentes nas categorias prevista no art. 2 e
seus incisos da Portaria Capes nº 81, de 3 de junho de 2016, como “permanente”, “colaborador” ou
“visitante”.

 

§ 4º O docente que não cumprir os critérios mínimos exigidos para enquadramento em
uma das 3 (três) categorias previstas (“permanente”, “colaborador” e “visitante”), descritos nos arts. 17,
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18 e 19 deste Regimento, será descredenciado do Programa de Pós-Graduação em Educação das
Relações Étnico-Raciais – Brasil/África.

 

§ 5º O docente que for descredenciado terá que aguardar no mínimo 1 (um) ano, antes de
solicitar novo credenciamento.

 

Art. 18. Para ser credenciado junto ao programa na categoria de “permanente”, o docente
deverá ter o �tulo de Doutor e atender às seguintes exigências:

 

I - dedicar-se à pesquisa e veiculá-la mediante a publicação de ar�gos, resenhas,
traduções, livros, capítulos de livros, apresentação de trabalhos em eventos relevantes da área,
par�cipação em grupos de pesquisa e/ou sociedades cien�ficas etc.;

 

II - possuir uma produção cien�fica média, nos úl�mos 36 (trinta e seis) meses da data de
credenciamento, de 2 (duas) publicações de ar�gos cien�ficos divulgados em veículos classificados pelo
menos no estrato B3 do Qualis ou capítulos de livros classificados no estrato L2 do Qualis Livros. Dentre
as 3 (três) publicações, deverá constar, obrigatoriamente, pelo menos 1 (um) ar�go publicado em
veículos classificados pelo menos no estrato B2 ou superior, ou, ainda, 1 (um) capítulo de livro qualificado
no estrato L3 ou superior. A publicação de 1 (um) livro (autoral ou tradução) classificado no estrato L3 ou
superior subs�tui as 3 (três) publicações requeridas;

 

III - quando do quadro da Unilab, desenvolver a�vidades de ensino na graduação;

 

IV - quando docente de outra Ins�tuição de Ensino Superior (IES), par�cipante do
programa em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África através de convênio específico, deverá
exercer a�vidade de ensino no programa, ministrando ao menos uma disciplina durante o ano le�vo e
a�vidade de orientação e/ou coorientação;

 

V - par�cipar de Projeto de Pesquisa do curso ou vinculado a este;

 

VI - não faltar injus�ficadamente, no período de 1 (um) ano, a 3 (três) reuniões
consecu�vas ou a 5 (cinco) intercaladas, conforme o art. 12, § 3º, inciso I do Regimento Geral da Unilab;

 

VII - par�cipar das Comissões do Programa de Pós-Graduação em Educação das relações
Étnico-Raciais -Brasil/África, quando solicitado;

 

VIII - receber para orientação ou coorientação a cada ano, no mínimo, 1 (um) estudante.
No máximo receber para orientação a cada ano 2 (dois) orientandos, respeitando-se as normas da Capes;

 

IX - atender aos pré-requisitos descritos no art. 2º, seus incisos e alíneas da Portaria nº 81,
de 3 de junho de 2016, da Capes, para a categoria de “permanente”; e

 

X - o docente que, na ocasião do recredenciamento, não apresentar os critérios mínimos
exigidos pelo Programa de Pós-graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais - Brasil/África para a
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categoria de “permanente” será credenciado na categoria de “colaborador”.

 

Art. 19. Para ser credenciado junto ao programa na categoria de “colaborador” o docente
deverá atender às seguintes exigências:

 

I - dedicar-se à pesquisa e veiculá-la mediante a publicação de ar�gos, resenhas,
traduções, livros, capítulos de livros, apresentação de trabalhos em eventos relevantes da área,
par�cipação em grupos de pesquisa e/ou sociedades cien�ficas, etc.;

 

II - possuir uma produção cien�fica média, nos úl�mos 36 (trinta e seis) meses da data de
recredenciamento, de 2 (duas) produções cien�ficas, com a exigência adicional de os ar�gos serem
divulgados em veículos classificados, ao menos, no estrato B3 do Qualis Periódicos e os capítulos de livro
serem publicados em livros qualificados como L2. A publicação de 1 (um) livro (autoral ou tradução),
classificado no estrato L2 ou superior, subs�tui as 2 (duas) publicações requeridas;

 

III - quando o docente for do quadro da Unilab, deve igualmente desenvolver a�vidades de
ensino na graduação, sendo exigido que ministre no ao menos 1 (uma) disciplina no ano le�vo;

 

IV - quando for docente aposentado da Unilab (emérito ou não), deverá manter, no
mínimo, a a�vidade de orientação, sendo faculta�va a docência de disciplina no curso;

 

V - quando for professor com vínculo em outra IES, par�cipando do através de convênio
específico, deverá desenvolver a�vidades de ensino no curso, ministrando, ao menos, 1 (uma) disciplina
no ano le�vo;

 

VI - par�cipar de Projeto de Pesquisa do curso ou vinculado a este;

 

VII - par�cipar, ao menos, de 50% (cinquenta por cento) das reuniões do colegiado;

 

VIII - par�cipar das Comissões do Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações
Étnico-Raciais -Brasil/África quando solicitado;

 

IX - receber para orientação, ao menos, um estudante a cada 2 (dois) anos, até o máximo
permi�do pelas normas da Capes;

 

X - possuir, no mínimo, 1 (uma) orientação ou coorientação em andamento; e

 

XI - atender ao disposto no art. 4º e seu parágrafo 1º da Portaria nº 2, de 4 de janeiro de
2012, da Capes, para a categoria de “colaborador”.

 

Art. 20. Integram a categoria de “visitantes” os docentes que atendam o disposto no
Capítulo III da Portaria nº 81, 3 de junho de 2016, da Capes.
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CAPÍTULO IV

DO REGIME ACADÊMICO

 

Art. 21. A estrutura curricular do Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações
Étnico-Raciais -Brasil/África (que agrega as diversas áreas de pesquisa/ensino do seu corpo docente) foi
concebida para contribuir com a promoção da capacitação do mestrando na pesquisa/docência em
educação das relações Étnico-Raciais à luz de uma perspec�va crí�ca.

 

Art. 22. Em concordância com o orientador e a coordenação do Programa de Pós-
graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais Brasil/África, o estudante, regularmente
matriculado, poderá cursar ou aproveitar disciplinas de outros cursos ou programas stricto sensu, com
conceito mínimo 3 (três) na avaliação da Capes, observadas as equivalências de carga horária, crédito,
conteúdo programá�co e conceito.

 

§1º O número de créditos de aproveitamento de disciplinas não poderá ultrapassar 6 (seis)
créditos do número de créditos mínimos exigidos pelo curso para as disciplinas, salvo no caso de créditos
ob�dos no próprio curso por estudantes readmi�dos, ouvido o orientador.

 

§ 2º O estudante poderá, caso aprovado pelo colegiado, aproveitar um máximo de 2 (dois)
créditos referentes a cursos realizados em eventos cien�ficos regional, nacional e internacional, desde
que o curso possua conteúdo programá�co, lista de frequência e carga horária compa�vel com a carga
horária das disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais Brasil/
África.

 

§ 3º Será man�da a nota da componente curricular cursada em outro programa de pós-
graduação stricto sensu, objeto de aproveitamento de estudos. Em caso de conceito, este será
transformado em nota, que será analisada por comissão específica criada para este fim.

 

§ 4º A matrícula na a�vidade acadêmica dissertação exige cumula�vamente do discente:

 

I - aprovação em todas as disciplinas exigidas para a integralização de créditos;

 

II - média final, medida pelo Coeficiente de Rendimento (CR), igual ou superior a 7,0 (sete);

 

III - aprovação na a�vidade acadêmica proficiência em língua estrangeira; e

 

IV - aprovação no exame de qualificação.

 

§ 5º O discente que desejar cursar componente curricular em outro programa de pós-
graduação stricto sensu deve apresentar previamente ao período de matrícula constante no calendário
acadêmico o detalhamento da respec�va ementa e bibliografia ao coordenador do curso, com a anuência
do orientador, para o posterior aproveitamento de estudos.
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Art. 23. Estudantes regularmente matriculados em outros cursos ou programas de pós-
graduação stricto sensu de outras ins�tuições de Ensino Superior (IES) poderão se matricular em
disciplinas isoladas do Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/
África, com matrícula semestral prévia, mediante apresentação de solicitação do orientador ou
coordenador, ouvido o professor da disciplina e aceito pela coordenação do Programa.

 

Art. 24. Os estudantes regularmente matriculados deverão cumprir o estágio docência sob
a supervisão do orientador e do professor da disciplina, quando este não for o próprio orientador.

 

§ 1º O estágio docência consta de preparação e ministração de aulas em disciplinas de
cursos de graduação em área afim e deverá ser realizado com a supervisão do orientador e do professor
da respec�va disciplina.

 

§ 2º O conceito final do estudante no estágio docência será conferido pelos supervisores,
conforme disposto neste Regimento.

 

§ 3º O estágio docência equivalerá a 2 (dois) créditos.

 

§ 4º O estudante poderá ser dispensado dos estágios docências, caso venha a comprovar
experiência docente maior do que 1 (um) ano no ensino superior.

 

Art. 25. A unidade básica para avaliação da intensidade e duração das disciplinas do
Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África é o crédito, que
equivale a 15 (quinze) horas/aula.

 

§ 1º O número de créditos exigidos pelo Programa de Pós-Graduação em Educação das
Relações Étnico-Raciais-Brasil/África será de 30 (trinta) créditos. A Dissertação equivalerá a 6 (seis)
créditos do total.

 

§ 2º As disciplinas podem ser ofertadas na modalidade extensiva, ao longo do semestre,
ou intensiva, com carga horária concentrada em pequeno período.

 

Art. 26. O plano de ensino de cada disciplina será apresentado pelo docente responsável e
subme�do à apreciação da coordenação e do colegiado de curso.

 

Parágrafo único. Cons�tuem itens obrigatórios do programa da disciplina: o nome da
disciplina, o código, o número de créditos, o docente responsável, os docentes auxiliares (se houver), a
ementa, o obje�vo geral, o conteúdo programá�co, formas de avaliação e bibliografia.

 

CAPÍTULO V

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

 

Art. 27. A avaliação de rendimento acadêmico no Programa de Pós-Graduação em
Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África será feita por disciplina e a�vidade acadêmica (exames
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de qualificação e defesa de dissertação), incluindo aspectos de assiduidade e aproveitamento, ambos
eliminatórios por si.

 

§ 1º A avaliação do rendimento acadêmico abrange sempre os aspectos de assiduidade e
desempenho. O docente é o responsável por inserir a avaliação do rendimento no sistema de controle
acadêmico vigente.

 

§ 2º Entende-se por assiduidade a frequência não inferior à 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horária prevista para a a�vidade ou disciplina.

 

§ 3 º O discente será considerado aprovado ao apresentar frequência igual ou superior a
75% (cinco por cento) das a�vidades desenvolvidas e nota final igual ou superior a 7,0 (sete) ou conceito
aprovado;

 

§ 4º A avaliação nas disciplinas obrigatórias e opta�vas será expressa por meio de notas na
escala de 0 (zero) a 10 (dez) com, no máximo, uma casa decimal.

 

§ 5º Para as a�vidades de exame de qualificação e defesa de dissertação a avaliação
deverá ser categorizada em aprovado ou reprovado.

 

§ 6º O estudante deverá apresentar a proficiência em língua estrangeira em um prazo
máximo de 18 (dezoito) meses a par�r da primeira matrícula.

 

§ 7º O prazo máximo para aproveitamento de teste de proficiência realizado antes da
entrada no programa é de 24 (vinte e quatro) meses da data da realização do teste. Será aceita a
proficiência ob�da em IES públicas.

 

§ 8º O discente com uma reprovação em qualquer componente curricular, incluindo-se as
a�vidades acadêmicas (proficiência em língua estrangeira e exame de qualificação), terá direito a uma
nova oportunidade, respeitado o disposto nos incisos IV e V do art. 6º do Regimento Geral da Pós-
Graduação.

 

§ 9º Não será permi�da uma nova oportunidade para os casos de reprovação na a�vidade
acadêmica de defesa de dissertação.

 

§ 10º No caso da defesa da dissertação, a avaliação será expressa pelo conceito aprovado
ou reprovado.

 

§ 11º Quando os membros da banca considerarem, consensualmente, que a Dissertação
ultrapassa, posi�vamente, o requerido para uma adequada e excelente dissertação, as dissertações com
nota 10,0 (dez) poderão receber, além da nota, a menção “com louvor”.

 

§ 12º. A critério do docente responsável, a avaliação de rendimento das disciplinas ou
a�vidades far-se-á por um ou mais dos seguintes instrumentos de aferição: provas escritas e/ou oral,
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seminários, trabalhos escritos, resenhas, ar�gos aceitos para publicação e/ou publicados, assim como
par�cipação geral na a�vidade ou disciplina.

 

Art. 28. Ao estudante regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em
Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África compete:

 

I - cursar as disciplinas ofertadas pelo Mestrado em Educação das Relações Étnico-Raciais
no Brasil e África, conforme indicação do seu orientador;

 

II - cumprir o estágio docência, no caso de não ter sido dispensado dessa componente
curricular;

 

III - somente cursar disciplinas ou a�vidades externas ao Programa de Pós-Graduação em
Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África com autorização do seu orientador e da coordenação;

 

IV - fazer os relatórios e outras a�vidades solicitadas pela coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África; e

 

V - cumprir as a�vidades que lhe compete dentro dos prazos regimentais do Programa de
Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África.

 

Art. 29. Após cumprimento dos créditos de disciplinas e a aprovação no exame de
qualificação, o orientador do estudante de mestrado pode requerer banca de dissertação, desde que o
seu orientando tenha aprovado, no mínimo, 1 (um) ar�go para publicação em veículo classificado nos
estratos A1 a B5 do Qualis Periódicos da Capes ou ainda 1 (um) capítulo de livro, com ISBN e/ou, ainda,
trabalho completo, com ISSN, publicado em Anais de eventos nacionais e internacionais. Além disso, é
recomendável que o tema abordado pelo ar�go seja relevante à questão da dissertação de mestrado em
desenvolvimento.

 

Art. 30. Considerar-se-á aprovado no Programa de Pós-Graduação em Educação das
Relações Étnico-Raciais-Brasil/África, o estudante que sa�sfizer às seguintes condições:

 

I - tenha concluído todos os créditos exigidos;

 

II - tenha concluído o estágio docência, no caso de não ter sido dispensado de tal estágio;

 

III - tenha ob�do, nas disciplinas, nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero);

 

IV - tenha ob�do, no exame de qualificação, o conceito de “aprovado”;

 

V - tenha ob�do, na defesa da Dissertação, conceito “aprovado”; e
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VI - tenha defendido a dissertação dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses,
prazo este contado a par�r da data da primeira matrícula, podendo ser prorrogado por até 6 (seis) meses,
em casos excepcionais previstos nas normas da Unilab e na legislação em vigor, devidamente aprovado
pelo orientador e pela colegiado de curso.

 

Art. 31. O sistema de controle acadêmico vigente CANCELA o vínculo ao programa do
discente que se enquadre:

 

I - for reprovado 2 (duas) vezes em qualquer componente curricular, inclusive nas
a�vidades acadêmicas proficiência em língua estrangeira e exame de qualificação;

 

II - for reprovado, 1 (uma) vez, em 2 (duas) disciplinas dis�ntas;

 

III - não tenha efetuado a matrícula em disciplina no semestre vigente;

 

IV - extrapolar o prazo máximo do curso definido pelo colegiado, respeitado o disposto no
inciso I do art. 6º do Regimento Geral da Pós-Graduação; e

 

V - for reprovado na a�vidade acadêmica de defesa de dissertação.

 

CAPÍTULO VI

DA INSCRIÇÃO, ADMISSÃO, MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA DOS ESTUDANTES

 

Art. 32. O acesso ao Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-
Raciais-Brasil/África por candidatos nacionais ou internacionais é feito por meio de processo sele�vo,
previamente definido pela coordenação do Programa, mediante edital de seleção, homologado pelo
colegiado e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da Unilab.

 

§ 1º Após a homologação do edital pela Proppg, a divulgação e demais etapas do processo
de seleção de discentes são de responsabilidade da coordenação do curso; e

 

§ 2º O candidato internacional, quando aprovado em processo sele�vo, somente poderá
ser admi�do e permanecer no curso quando apresentar documento de iden�dade válido e documento
de visto temporário ou permanente que o autorize a estudar no Brasil.

 

Art. 33. Poderá ser admi�do no Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações
Étnico-Raciais-Brasil/África, candidato portador de diploma em curso de graduação, reconhecidos pelo
Ministério da Educação (MEC), ob�do em Ins�tuição de Ensino Superior (IES), que tenha sido aprovado
no processo sele�vo respec�vo e que sa�sfaça eventuais exigências específicas do Programa,
devidamente expressas em Edital a cada processo sele�vo.

 

Parágrafo único. Poderá ser aceito no Programa de Pós-Graduação em Educação das
Relações Étnico-Raciais-Brasil/África candidato portador de diploma de curso superior fornecido por
ins�tuição de outro país, desde que devidamente revalidado no Brasil, conforme a legislação vigente.
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Art. 34. A documentação necessária para a inscrição no processo sele�vo do Programa de
Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África será estabelecida em edital
específico:

 

I - o edital poderá admi�r a inscrição de candidatos mediante a apresentação de
comprovante oficial de que está no úl�mo semestre de curso de graduação, com previsão de conclusão
até a data da primeira matrícula no Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-
Raciais-Brasil/África;

 

II - no caso de estudantes estrangeiros será exigido o reconhecimento do diploma, como
previsto nas normas para os cursos e programas de pós-graduação stricto sensu da Unilab;

 

III - a revalidação/reconhecimento de diploma de graduação de estrangeiro poderá ser
dispensada em decorrência de acordos internacionais vigentes;

 

IV - a classificação de candidatos e candidatas para as 20 (vinte) vagas ofertadas
anualmente considerará os termos da Resolução Consuni nº 40/2021, de 20 de agosto de 2021, sendo as
vagas distribuídas a par�r dos seguintes critérios:

 

a) 70% (setenta por cento) das vagas serão des�nadas para ampla concorrência, incluindo
candidatos graduados no Brasil, candidatos graduados nos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (Palop) e Timor-Leste e técnico-administra�vos em educação da Unilab;

 

b) 20% (vinte por cento) das vagas serão des�nadas para ações afirma�vas que
contemplem negros, indígenas e Pessoas com Deficiência (PCD); e

 

c) 10% (dez por cento) das vagas serão des�nadas para outros segmentos de ações
afirma�vas previstas pela Resolução Consuni nº 40/2021, de 20 de agosto de 2021: quilombolas,
comunidades tradicionais, trans, refugiados, ciganos e egressos do sistema prisional.

 

V - a cada processo sele�vo anual, o Colegiado do curso definirá e comunicará à PROPPG o
quan�ta�vo específico de vagas des�nadas para ampla concorrência e às vagas de ações afirma�vas; e

 

VI - os(as) candidatos(as) inscritos(as) para as vagas de ações afirma�vas serão
entrevistados ou terão a documentação de inscrição verificada por comissões (de heteroiden�ficação
e/ou de avaliação de documentos) para que não haja desvio da finalidade da polí�ca de ações
afirma�vas, observando legislações específicas para cada segmento de concorrência. Os(as)
candidatos(as) que não forem reconhecidos(as) como tal pela comissão serão redirecionados para as
vagas de ampla concorrência.

 

Art. 35. A seleção dos candidatos realizar-se-á por Comissão de Seleção do Programa de
Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África, e se submeterá aos critérios do
edital.
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Art. 36. No início de cada semestre le�vo, em concordância com calendário pré-
estabelecido, o estudante deverá efetuar matrícula. Além disso, a escolha das disciplinas deverá ter o
parecer do orientador.

 

Art. 37. A matrícula do discente regular será solicitada pelo próprio no sistema de controle
acadêmico vigente na Unilab, homologada pelo orientador e confirmada pela coordenação do curso, de
acordo com prazos e datas estabelecidas no Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da
Unilab.

 

Art. 38. O estudante matriculado no Programa de Pós-Graduação em Educação das
Relações Étnico-Raciais-Brasil/África ficará sujeito ao cumprimento das normas estabelecidas neste
Regimento Interno.

 

Art. 39. O estudante do Programa de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-
Raciais-Brasil/África será classificado, em conformidade com o �po de vínculo, em uma das seguintes
categorias:

 

I - estudante regular: são estudantes regulares aqueles que mantêm o vínculo com a
ins�tuição (matrícula) e com o curso, ocupando a vaga conquistada no processo sele�vo, mediante
cumprimento dos requisitos e exigências previstos em edital;

 

II - estudante especial: são estudantes especiais os candidatos aprovados em processo
sele�vo específico, oriundos ou não de cursos de pós-graduação stricto sensu de outras ins�tuições, que,
já tendo concluído curso de graduação reconhecido, são aceitos para cursar componentes curriculares
isoladas, mantendo vínculo exclusivamente com a disciplina ou a�vidade em que forem matriculados,
sem estabelecer vínculo com a ins�tuição ou com o programa;

 

III - os discentes especiais são admi�dos para cursar componentes curriculares específicas,
ofertadas, a critério da coordenação e mediante concordância do docente responsável pela componente
curricular, respeitado o limite de 6 (seis) créditos e limitado a 2 (dois) períodos le�vos regulares,
consecu�vos ou não;

 

IV - a matrícula do discente especial será realizada pelo coordenador do programa de pós-
graduação stricto sensu, respeitado o período de matrícula constante no calendário acadêmico;

 

V - tendo efetuado sua matrícula, o discente especial estabelece vínculo com o
componente curricular a ser cursado, devendo ser aferidos os mesmos mecanismos de controle de
frequência e avaliação de desempenho, aplicados àqueles que se encontram matriculados como
discentes regulares em programas de pós-graduação stricto sensu;

 

VI - os estudos concluídos com aprovação em determinada componente curricular cursada
por um discente especial podem ser aproveitados quando do ingresso na condição de discente regular no
programa; e

 

VII - somente será assegurada a condição de discente regular ou especial àqueles que
tenham efetuado matrícula semestral em alguma componente curricular do Programa.
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Art. 40. Somente será permi�do o trancamento do curso por mo�vo de doença ou de
licença-maternidade, devidamente autorizado pelo serviço médico da Unilab, não sendo computado o
período de trancamento para efeito do que preceitua o inciso I do art. 6º do Regimento Geral da Pós-
Graduação.

 

Art. 41. É permi�do ao discente trancar matrícula em componente curricular, obedecendo
ao calendário acadêmico da pós-graduação da Unilab, exigindo-se para tanto a anuência do orientador e
do coordenador, os quais devem observar a viabilidade e o prazo de trancamento, respeitado o
Regimento Geral da Pós-Graduação.

 

Parágrafo único. A autorização de Regime Especial pelo serviço médico da Unilab não
implica em trancamento do curso ou prorrogação de prazo de conclusão.

 

Art. 42. A requerimento do interessado, e desde que haja vagas, a coordenação pode
aceitar a transferência de estudantes procedentes de cursos ou programas equivalentes, após
deliberação do colegiado do curso.

 

Parágrafo único. No requerimento de transferência, o estudante deverá apresentar Projeto
de Dissertação, Histórico Escolar, Diploma de Graduação e carta de recomendação da coordenação de
seu curso de origem.

 

Art. 43. O mestrado oferecerá ao discente, desde que requeira, guia de transferência para
outras ins�tuições.

 

CAPÍTULO VII

DA DISSERTAÇÃO E DOS DIPLOMAS

 

Art. 44. A banca de exame de qualificação será composta por, no mínimo, 3 (três) docentes
e/ou pesquisadores com �tulação de doutor e/ou por pessoa com diploma de Notório Saber em Artes,
O�cios e Cosmologias Tradicionais, devendo ser presidida pelo orientador.

 

Parágrafo único. O exame de qualificação deverá ser realizado antes da matrícula na
a�vidade acadêmica dissertação, salvo em situações de reprovação ou prorrogação aprovada pelo
colegiado, respeitado o disposto no Regimento Geral da Pós-Graduação.

 

Art. 45. A banca de defesa de dissertação (presidida pelo orientador) será composta por,
pelo menos, 3 (três) membros �tulares e 1 (um) membro suplente, sendo todos professores e/ou
pesquisadores com �tulação de doutor e/ou pessoa com diploma de Notório Saber em Artes, O�cios e
Cosmologias Tradicionais.

 

§ 1º Dos 3 (três) membros �tulares que compõem a banca de defesa de dissertação, pelo
menos 1 (um), obrigatoriamente, não poderá fazer parte do corpo docente do Programa de Pós-
Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais-Brasil/África.
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§ 2º Se o estudante es�ver sendo acompanhado por um coorientador, este deverá,
obrigatoriamente, ser membro da banca de qualificação.

 

Art. 46. A elaboração da dissertação de mestrado será supervisionada pelo professor
orientador e/ou coorientador.

 

Parágrafo único. Uma vez concluída a dissertação, o candidato deverá entregá-la à banca
examinadora, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a defesa.

 

Art. 47. A sessão de apresentação e julgamento da dissertação será pública, em local, data
e hora previamente divulgados, registrando-se os trabalhos em ata, assinada pelos membros �tulares da
banca examinadora.

 

§ 1º É permi�da a realização de sessão pública de defesa de dissertação por meio de
videoconferência, ou outro suporte eletrônico, com a par�cipação a distância, de até 2 (dois) membros
da comissão examinadora.

 

§ 2º Nas sessões públicas de defesa de dissertação ou tese por meio de videoconferência,
ou outro suporte eletrônico a distância, o discente que realizará a apresentação de dissertação e o
presidente da banca examinadora, deverão estar fisicamente presentes no local onde ocorrerá a defesa,
em um dos campi da Unilab.

 

§ 3º Em situações excepcionais, tais como pandemia ou estado de calamidade pública,
declaradas pelos governos municipais, estadual ou federal e com a anuência do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unilab, as sessões públicas de defesa de dissertação ou tese poderão ser
realizadas integralmente por videoconferência ou outro suporte eletrônico a distância.

 

§ 4º Em casos de par�cipação de membro da comissão examinadora por meio de
videoconferência, ou outro suporte eletrônico a distância, no local da assinatura do membro cuja
par�cipação se deu a distância, deve-se registrar: “par�cipação por videoconferência”.

 

Art. 48. Após a defesa da dissertação, o discente deverá cumprir o procedimento pós
defesa do sistema acadêmico vigente, que se inicia com a submissão da versão final corrigida da
dissertação até a homologação do diploma.

 

§ 1º A versão final da dissertação deverá conter as alterações sugeridas pela banca quando
da defesa, devidamente aprovadas pelo orientador, e adequada ao Manual de Normalização de Trabalhos
Acadêmicos da Unilab.

 

§ 2º No que se refere à documentação exigida pela Biblioteca Central da Unilab, o discente
deverá seguir o estabelecido na regulamentação específica desta unidade.

 

§ 3º Após o recebimento da versão defini�va do trabalho pela coordenação do curso, o
discente receberá a requisição de homologação da dissertação para solicitar o diploma junto à unidade
responsável pelo registro e controle acadêmico na Unilab.
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CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 49. Constarão como regulamentos adicionais a este Regimento, as exigências
específicas decorrentes de Resoluções, Portarias e Normas do Conselho Nacional de Educação (CNE), da
Capes para a Pós-Graduação brasileira.

 

Art. 50. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil e África (Mestrado) da Unilab, ouvida a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação da Unilab.

 

Referência: Processo nº 23282.000784/2022-76 SEI nº 0538550
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 178, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

  

Aprova o Relatório Anual de A�vidades do
Núcleo de Inovação Tecnológica da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (NIT-Unilab)
referente ao ano de 2021.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 18ª sessão
ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2022, considerando o processo nº 23282.008102/2022-73,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Relatório Anual de A�vidades do Núcleo de Inovação Tecnológica da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (NIT-Unilab) referente ao ano de
2021.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 03 de outubro de 2022.

 

 

 

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 16/09/2022, às 08:32, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0538563 e
o código CRC 26AA09C2.

 

Referência: Processo nº 23282.008102/2022-73 SEI nº 0538563
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

  

  

PORTARIA PROADI nº 77/2022, de 16 de setembro de 2022-UNILAB

  

Designa a equipe de fiscalização
do Contrato Administra�vo   nº 18/2022,
cujo objeto é contratação de serviços de
telefonia móvel, com linhas digitais (voz)
habilitadas para realizar chamadas
ilimitadas, bem como envio de SMS, para a
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira-UNILAB.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 1º, da Portaria Reitoria nº 126, de 29 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da
União (D.O.U.) em 02 de maio de 2022, no uso de suas atribuições, delegadas por meio da Portaria
Reitoria nº 521, de 13 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 18 de maio de
2022;

Considerando o que consta na Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.002530/2022-92, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados como representantes da Administração
Superior para acompanhamento e fiscalização do Contrato  Administra�vo  nº 18/2022, decorrente
da contratação de serviços de telefonia móvel, com linhas digitais (voz) habilitadas para realizar
chamadas ilimitadas, bem como envio de SMS, para a Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira-UNILAB, nos municípios de Redenção e Acarape de Redenção, no estado do
Ceará:

Gestor/Fiscal SIAPE nº Nome do Servidor Titular/Suplente

Gestor
1962563 Fabiula Lima Portela Titular
2172594 Rafael Holanda de Lima Suplente

Fiscal Técnico
1378766 Marcel Jefferson Alves de Morais Titular
1962563 Fabiula Lima Portela Suplente

Art. 2º  Os referidos servidores farão relatório para a apreciação da Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura desta Universidade, no tocante à conformidade, ou a ocorrências
relacionadas com a execução do contrato.
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Art. 3º  As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual competem ao gestor
da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica e pelo público usuário, conforme o caso,
considerando o que consta no arts. 39 e 40 da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

Jonh Wesley Lopes da Silva

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

Documento assinado eletronicamente por JONH WESLEY LOPES DA SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, em 16/09/2022, às 12:29, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0539369 e
o código CRC ED0B722B.

 

Referência: Processo nº 23282.002530/2022-92 SEI nº 0539369
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

  

  

PORTARIA PROADI nº 78/2022, de 19 de setembro de 2022-UNILAB

  

Designa a equipe de fiscalização
do Contrato Administra�vo, cujo objeto é
contratação de licenciamento de direitos
permanentes de uso de plataforma online
integrada ao SIGAA da Unilab para
controle, registro, publicação e aferição de
auten�cidade  de diplomas digitais da
ins�tuição e suas ins�tuições parceiras.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 1º, da Portaria Reitoria nº 126, de 29 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da
União (D.O.U.) em 02 de maio de 2022, no uso de suas atribuições, delegadas por meio da Portaria
Reitoria nº 521, de 13 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 18 de maio de
2022;

Considerando o que consta na Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.012906/2022-77, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados como representantes da Administração
Superior para acompanhamento e fiscalização do Contrato  Administra�vo, decorrente da contratação
de licenciamento de direitos permanentes de uso de plataforma online integrada ao SIGAA da Unilab
para controle, registro, publicação e aferição de auten�cidade  de diplomas digitais da ins�tuição e suas
ins�tuições parceiras, para a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira-
UNILAB:

Gestor/Fiscal SIAPE nº Nome do Servidor Titular/Suplente

Gestor
2033488 Francisco William Coêlho Bezerra Titular
1944139 Fábio Paulino de Oliveira Suplente

Fiscal Técnico
1944226 Afra Sampaio Gomes Titular
2220166 Emanuel Kleber Porto Soares Suplente

Art. 2º  Os referidos servidores farão relatório para a apreciação da Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura desta Universidade, no tocante à conformidade, ou a ocorrências
relacionadas com a execução do contrato.
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Art. 3º  As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual competem ao gestor
da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica e pelo público usuário, conforme o caso,
considerando o que consta no arts. 39 e 40 da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço da
Unilab.

 

Jonh Wesley Lopes da Silva

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

Documento assinado eletronicamente por JONH WESLEY LOPES DA SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, em 19/09/2022, às 14:53, 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 0540343 e
o código CRC 58D7D402.

 

Referência: Processo nº 23282.012906/2022-77 SEI nº 0540343
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 567, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022

  

Reedita, com alterações, a Portaria
Reitoria/Unilab nº 533, de 20 de junho de
2022, que estabelece as regras para as
a�vidades presenciais dos servidores
docentes e técnico-administra�vos no
âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
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 na Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de 2022, que
aprova a obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal contra a COVID – 19 para acesso às
dependências �sicas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab);

Considerando a Resolução ad Referendum Consuni/Unilab Nº 68, de 28 de abril de 2022,
que aprova, com Alterações, ad Referendum do Conselho Universitário, o Plano de Biossegurança da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab).; 

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 processo nº 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.
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Do acesso às dependências �sicas da Unilab

 

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

 

§ 1º Recomenda-se o uso de máscaras de proteção em ambientes fechados e em
ambientes abertos com aglomeração, mantendo-se obrigatório o uso no 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  As a�vidades laborais retomadas em 6 de junho de 2022 compreenderão 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 art. 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 no Sistema Integrado de
Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), em fase de teste e homologação, para todos servidores
abrangidos na obrigatoriedade do ponto eletrônico, de que trata a Instrução Norma�va SEGEP/MPDG nº
02, de 12 de setembro de 2018, seguindo o cronograma a seguir:

 

I - a par�r de 1º de novembro de 2022, os servidores lotados nas seguintes unidades: SGP,
DTI e demais unidades administra�vas e acadêmicas, exceto às Pró-Reitorias e Diretoria do Campus dos
Malês; e

 

II - a par�r de 1º de dezembro de 2022, todas as unidades administra�vas e acadêmicas.
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Art. 5º  O registro do ponto eletrônico no SIGRH seguirá as regras estabelecidas na
Resolução CONAD/UNILAB nº 08/2021, de 25 de outubro de 2021.

 

Parágrafo único. A par�r de 2 de janeiro de 2023, o acesso ao ambiente de registro se dará
obrigatoriamente pela rede de internet sob domínio da Unilab, não sendo possível o usuário logar por
outra rede que não seja a autorizada pela Universidade.

 

Art. 6º  Compe�rá:

 

I - à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) a promoção do treinamento das
equipes, o suporte às chefias e os servidores quanto à legislação e sua prá�ca e o estabelecimento de
regulamentações complementares para cumprimento das normas vigentes sobre a matéria; e

 

II - à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) a gestão das regras de negócio do
ambiente de registro eletrônico, os tutoriais de u�lização do SIGRH e o suporte técnico às unidades
demandantes rela�vo à sua área de atuação.

 

Programa de Gestão

 

Art. 7º  Fica autorizada a implementação do Programa de Gestão para o período de seis
meses considerados como de ambientação nos moldes da Subseção I da Seção IV da Instrução Norma�va
SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de julho de 2020, através do Sistema PGD da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), devendo-se observar as regras da Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de
outubro de 2021.

 

Art. 8º  Os efeitos do disposto no caput estão condicionados às orientações da
Superintendência de Gestão de Pessoas.

 

Disposições gerais

 

Art. 9º  Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria.

 

Art. 10.  Fica revogada a Portaria Reitoria/Unilab nº 533, de 20 de junho de 2022. 

 

Art. 11.  Esta Portaria entra em vigor a par�r de 1º de outubro de 2022.

 

 
 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE  
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
16/09/2022, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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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 0539323 e
o código CRC 8FCBBFF5.

 

Referência: Processo nº 23282.411678/2020-52 SEI nº 0539323
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 568, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022

  Tornar portaria sem efeito. 

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 dos processos nº 23282.008136/2021-87  e nº
23282.013670/2022-96, resolve:

 

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria Reitoria/Unilab nº 313, de 15 de setembro de 2022,
publicada no Bole�m de Serviço da Unilab nº 348, de 16 de setembro de 2022. 

 

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
16/09/2022, às 17:31, 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 0539349 e
o código CRC F66F9E29.

 

Referência: Processo nº 23282.008136/2021-87 SEI nº 0539349
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 570, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

  Dispõe sobre criação de unidade.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA, 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 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 23282.013800/2021-18, resolve:

 

Art. 1º Criar a Assessoria de Projetos e Captação de Recursos da Reitoria, vinculado à
Reitoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º Revogar a Portaria Reitoria/Unilab nº 562, de 12 de setembro de 2022. 

 

Art. 3º Esta portaria conta com seus efeitos a par�r da sua publicação.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
19/09/2022, às 12:04, 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 0539886 e
o código CRC 80787497.

 

Referência: Processo nº 23282.013800/2021-18 SEI nº 0539886
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 315, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA, 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 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 23282.013800/2021-18, resolve:

 

Art. 1º Alterar o Art. 1º da Portaria Reitoria/Unilab nº 343, de 8 de outubro de 2021:

Onde se lê: "Designar a servidora Claudia Alessandra Fortes Aiub, matrícula SIAPE nº
2866037, para exercer a a�vidade de Assessora de Projetos e Capitação de Recursos da Reitoria da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira".

Leia-se: "Designar a servidora Claudia Alessandra Fortes Aiub, matrícula SIAPE nº 2866037,
para exercer a a�vidade de Assessora de Projetos e Captação de Recursos da Reitoria da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira".

 

Art. 2º  Esta portaria conta com seus efeitos a par�r da sua publicação.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
19/09/2022, às 12:04, 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 0539894 e
o código CRC 3D2DAD47.

 

Referência: Processo nº 23282.013800/2021-18 SEI nº 0539894
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 316, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

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

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.010761/2022-70, resolve:

 

Art. 1º  Criar o Grupo de Trabalho responsável pela realização de estudos, análises e
levantamento de informações necessárias para atualização da Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021, de
25 de outubro de 2021, que regulamenta o Programa de Gestão da Unilab; além de propor um "Comitê
Gestor do Programa de Gestão e Desempenho de Pessoal (PGD)"  da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

 

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

 

Membros Cargo
Natália Silva Athayde (Presidente) Assistente em Administração

Alene Barbosa Leal Assistente em Administração
Geordania Maciel de Souza  Assistente em Administração

Rafaele Cavalcante Dias Gomes  Técnica em Edificações 
Giancarlo Cardoso Vecchia Diretor de Tecnologia da Informação

 

Art. 3º  O Grupo de Trabalho terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período
mediante jus�fica�va, para a apresentação dos resultados de seus trabalhos à Reitoria. 

 

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

 

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

 

§ 2º  As decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
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§ 3º  Cada reunião será registrada em ata, a qual deverá ser assinada por todos os
membros par�cipantes.

 

Art. 5º  A Superintendência de Gestão de Pessoas ficará responsável pelo apoio
administra�vo aos trabalhos do Grupo de Trabalho.

 

Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço da
Unilab.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
19/09/2022, às 12:04, 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 0539895 e
o código CRC 821F9CE2.

 

Referência: Processo nº 23282.010761/2022-70 SEI nº 0539895
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  
PORTARIA SGP/UNILAB Nº 598, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas, 

Considerando o que consta no Processo nº 23282.013785/2022-81, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao servidor técnico-administra�vo ADRIANO FERREIRA DE SENA, matrícula
SIAPE Nº 1223807, ocupante do cargo de Técnico em contabilidade, lotado na COFIN, incen�vo à
qualificação no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico, com base nos
ar�gos 11 e 12 da Lei 11.091/05, e Anexo XVII da Lei 12.772/12.

 

Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço, com
efeitos financeiros a par�r de 30 de agosto de 2022.

 

Publique-se. 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 15/09/2022, às 10:36, 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 0538648 e o
código CRC FE61CAB9.

 

Referência: Processo nº 23282.013785/2022-81 SEI nº 0538648
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Site: - h�p://www.unilab.edu.br/

 

EDITAL SGP/UNILAB Nº 06, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022

 

CHAMADA PÚBLICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), considerando o disposto no capítulo III da Resolução
CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021, e na Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho
de 2020, da Secretaria Especial de Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia, do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995,
torna pública a chamada pública para adesão de unidades e servidores técnico-administra�vos em
educação interessados ao programa de gestão no âmbito da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O programa de gestão poderá ser aderido por unidades administra�vas e acadêmicas da Unilab,
cujos resultados das a�vidades em teletrabalho possam ser efe�vamente mensurados, podendo ser
realizado integral ou parcialmente, nos termos da Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de
outubro de 2021.

1.2. A pactuação, monitoramento e a avaliação dos resultados do Programa de Gestão (teletrabalho)
serão registrados no Sistema PGD da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

1.3. Para fins deste Edital, entende-se por:

(a) Regime de execução parcial: quando a forma de teletrabalho a que está subme�do o par�cipante
restringe-se a um cronograma específico, dispensado do controle de frequência exclusivamente nos dias
em que a a�vidade laboral seja executada remotamente.

(b) Regime de execução integral: quando a forma de teletrabalho a que está subme�do o par�cipante
compreende a totalidade da sua jornada de trabalho, dispensado do controle de frequência.

(c) Dirigente de unidade: servidor ocupante Cargo de Direção cuja unidade está diretamente vinculada à
Reitoria no organograma da Unilab.

 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS E DAS VEDAÇÕES À PARTICIPAÇÃO

Dos Pré-Requisitos

2.1. Poderão habilitar-se ao programa de gestão as unidades que puderem comprovar de suas equipes as
a�vidades que possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a u�lização de recursos
tecnológicos cuja natureza: (a) demande maior esforço individual e menor interação com outros agentes
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públicos; (b) seja de complexidade que exija elevado grau de concentração; ou(c) seja de baixa a média
complexidade com elevado grau de previsibilidade ou padronização nas entregas.

2.2. Os dirigentes da unidade poderão estabelecer regras com outros critérios e perfis não abrangidos
neste Edital de acordo com a necessidade local.

Das Vedações à Par�cipação

2.3. Estão impedidos de par�cipar do programa de gestão da Unilab os servidores:

(a) cujas atribuições enquadrem-se nos incisos I e II do § 2º do art. 5º da Resolução CONAD/UNILAB nº
09/2021, de 25 de outubro de 2021 e aqueles cujas a�vidades não permitam a efe�va mensuração da
produ�vidade, resultados e desempenho em relação às entregas.

(b) tenham menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório;

(c) apresente contraindicações por mo�vo de saúde, constatada em perícia médica; 

(d) tenham sofrido penalidade disciplinar nos 02 (dois) anos anteriores à indicação;

(e) cuja natureza da a�vidade exija a presença �sica do par�cipante na unidade ou que sejam
desenvolvidas por meio de trabalho externo;

(f) que como forma de viabilizar o teletrabalho, reduza a capacidade de atendimento de setores que
atendem ao público interno e externo;

(g) que se u�lize de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas; 

(h) quando da realização do trabalho remoto provoque prejuízos ao atendimento ao público e à
realização das a�vidades co�dianas do setor em que seja implantada, não sendo compa�vel com os
casos em que seja autorizada a jornada flexibilizada de trabalho nos termos da Portaria Reitoria nº 461,
de 10 de novembro de 2020; e

(i) ocupantes de Cargos de Direção.

2.4. Os dirigentes de unidade poderão estabelecer regras, por razões técnicas devidamente
fundamentadas, estabelecer outras hipóteses de vedação à par�cipação no programa de gestão não
abrangidas neste Edital de acordo com a necessidade local.

 

3. DAS VAGAS

3.1. Para fins de adesão de par�cipantes às modalidades de teletrabalho, o total de vagas a serem
ofertadas em regime integral não poderá ser superior à 30% (trinta por cento) do quadro funcional da
unidade máxima e no regime parcial, poderá ser adotado em até 100% do quadro funcional, desde que
os dias de presença do �sica do servidor na unidade de lotação não seja inferior a 20% da jornada
semanal, o mesmo par�cipante não esteja selecionado para o regime integral e que os interessados
atendam aos pré-requisitos e não se enquadrem nas vedações con�dos neste Edital (ITEM 2).

3.2. Cada dirigente de unidade ficará responsável pela distribuição de vagas para regime integral de
teletrabalho de que trata o item anterior.

3.2.1. Para fins de contabilização dos 30% do quadro funcional do item 3.2., o dirigente da unidade
deverá considerar a somatória dos servidores que tenham interesse em par�cipar do Programa de
Gestão, que atendam os pré-requisitos (itens 2.1 e 2.2) e que não se enquadrem nas hipóteses de
vedação (item 2.3).

3.2.2. O quan�ta�vo previsto no item 3.2.1., eventual resultado fracionário será arredondado para o
número inteiro imediatamente superior. 

3.2.3. Fica vedada a oferta de vagas para o regime integral de teletrabalho aos servidores ocupantes de
Função Gra�ficada (FG).

3.3. Havendo igualdade de habilidades e caracterís�cas entre os candidatos aptos ao regime integral de
teletrabalho, o dirigente de unidade deverá aplicar os seguintes critérios, na priorização dos
par�cipantes:
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I - com horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990;

II - gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação;

III - com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;

IV - com melhor resultado no úl�mo processo de avaliação de desempenho individual, cujo escore deverá
ser desenvolvido junto a par�r da análise do formulário de avaliação; ou

V - com maior tempo de exercício na unidade, ainda que descon�nuo.

 

4. DOS PRAZOS, DOS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS E DO INÍCIO DO PROGRAMA DE GESTÃO

4.1. Este Edital terá validade compreendida nos seis primeiros meses da implantação do Programa de
Gestão, contados a par�r do primeiro dia de sua execução.

4.2. As unidades máximas, administra�vas e acadêmicas, que tenham o interesse em par�cipar do
Programa de Gestão deverão enviar à SGP a quan�dade de vagas abertas, por modalidade (presencial ou
remoto), faixa de complexidade e ganho de produ�vidade (se houver) e bem como o rol a�vidades de
cada setor vinculado à unidade máxima no período previsto no cronograma anexo I, por meio
do processo SEI Planejamento da Força de Trabalho.

Atividade Produto esperado
Tempo
presencial
(em horas)

Tempo
teletrabalho
(em horas)

Faixa de
complexidade

Ganho de
produtividade
(%)

 

Permite
trabalho
remoto
(sim ou
não)

       

       

4.2.1. Também deverão compor o processo descrito no item 4.2.:

a) edital de chamamento da unidade, com inclusão obrigatória da quan�dade de vagas em regime de
teletrabalho integral por unidade (se for o caso);

b) documento consolidado contendo nome, cargo efe�vo, código e nível da FG (se for o caso), jornada de
trabalho, regime de teletrabalho (pretendido) e a quan�dade de dias de a�vidade presencial por semana
(es�mado), dos servidores interessados em par�cipar do programa de gestão, segregando as informações
por unidade de exercício.

c) método de avaliação das entregas pactuadas nos planos de trabalho (pode constar no edital da
unidade).

Da Tabela de A�vidades por Unidade e Avaliação das Entregas

4.3. Para fins de definição de a�vidades a serem executadas no teletrabalho, os dirigentes de unidade
deverão iden�ficar as a�vidades específicas de cada setor mediante planejamento interno com projeção
de obje�vos organizacionais, metas e indicadores de desempenho (se houver), tendo como referência as
orientações do Curso de Formação para o Programa de Gestão e Desempenho da Unilab.

4.3.1. É de responsabilidade do dirigente de unidade a inclusão das a�vidades no sistema PGD Susep.

4.3.2. O cadastro do nome da a�vidade deverá ter início obrigatoriamente pela sigla da(s) unidade(s) a
que pertence, na forma do anexo.
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4.4. O nível de complexidade das a�vidades e o percentual de ganho de produ�vidade, se houver, deverá
ser definido com base em caracterís�cas básicas disponíveis na Tabela de A�vidades por Unidade,
disponível na página da SGP, aba "Programa de Gestão".

4.5. Cada unidade máxima definirá um método de avaliação das entregas previstas no(s) plano(s) de
trabalho, que deverá compor o processo mencionado no item 4.2.

Das Inscrições 

4.6. Cada dirigente de unidade deverá estabelecer a forma de recebimento de inscrições e eventuais
recursos dos candidatos ao teletrabalho e cada gestor em nível imediatamente inferior ao do dirigente de
unidade deverá promover a seleção dos candidatos de acordo com este Edital e regras locais, se houver.

4.6.1. Para fins do disposto no item 4.6., caberá às chefias imediatas o apoio aos gestores responsáveis
pelos programas de gestão criados para fins de seleção dos candidatos. 

Do Programa de Gestão

4.7. Período do Programa de Gestão: 24 de outubro de 2022 a 24 de abril de 2023.

4.8. À chefia de unidade em nível imediatamente inferior ao do dirigente de unidade será responsável
pela abertura do programa de gestão do setor no Sistema PGD/SUSEP.

4.8.1. Fica vedada a abertura do programa de gestão pela chefia de unidade que �ver quadro funcional
igual ou menor que 2 (dois) servidores em exercício nessa unidade, neste caso cabendo a abertura do
programa ao dirigente de unidade.

4.9. Fica a critério da chefia imediata a definição da abertura do(s) plano(s) de trabalho no programa de
gestão do setor no Sistema PGD/SUSEP, após o início do programa de gestão.

4.10. A classificação dentro das vagas ofertadas não habilita o servidor a executar o programa de gestão,
que somente se dará após a publicação da autorização para alteração do regime de trabalho e
as respec�vas datas previstas no cronograma do item 8 deste Edital.

4.11. Na hipóteses de servidores que es�verem de licença ou afastamento na fase de habilitação previsto
no cronograma, caberá ao dirigente de unidade enviar solicitação à SGP, via o�cio, no mesmo processo
SEI de origem.

 

5. DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS

5.1 A seleção dos candidatos às vagas disponíveis deverá consis�r na verificação das seguintes
habilidades:

a) Conhecimento técnico;

b) Capacidade de organização e autodisciplina;

c) Capacidade de cumprimento das a�vidades nos prazos acordados;

d) Capacidade de interação com a equipe;

e) Atuação tempes�va;

f) Proa�vidade na resolução de problemas;

g) Abertura para u�lização de novas tecnologias;

h) Orientação para resultados;

i) Capacidade colabora�va.

5.1.1 As habilidades do item 5.1 serão verificadas pela chefia imediata, por meio de formulário disponível
no SEI denominado "Formulário de verificação de habilidades - Teletrabalho".

5.1.2 O candidato será aprovado se considerado habilitado, pela chefia imediata, em todos os requisitos
listados no item 5.1, observando-se o item 2.4.

Boletim de Serviço Unilab Nº 349 - 20 set 2022

71



20/09/2022 12:05 SEI/UNILAB - 0540826 - Edital - Seleção Pública

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=611301&infra_sist… 5/7

5.1.3 A chefia imediata deverá jus�ficar caso o servidor não seja aprovado para a vaga, fundamentando
sua decisão.

 

6. INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA AO INTERESSADO NA PARTICIPAÇÃO

6.1. Quando executar o programa de gestão fora das dependências da unidade, cabe ao par�cipante
providenciar as estruturas �sicas e tecnológicas necessárias, mediante a u�lização de equipamentos e
mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão de internet, à
energia elétrica e ao telefone, entre outras despesas decorrentes do trabalho remoto.

6.2. Sempre que houver necessidade de atualização de so�ware ou suporte técnico na estação de
trabalho móvel, diante da impossibilidade de atendimento remoto, cabe ao servidor apresentar
prontamente o equipamento à equipe responsável pelo atendimento na Unilab.

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O dirigente da unidade deverá desligar o par�cipante do programa de gestão, quando da ocorrência
das hipóteses con�das no Art. 19 da Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020, da Secretaria
Especial de Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal,
do Ministério da Economia.

7.1.2. A comunicação do desligamento do servidor par�cipante à SGP deverá ocorrer no mesmo processo
SEI de que menciona o item 4.2 deste Edital.

7.2. Os servidores par�cipantes do Programa de Gestão deverão observar as condições e vedações
con�das no Capítulo VI, Indenizações e Vantagens, da Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020.

7.3. Todos os agentes envolvidos na par�cipação do Programa de Gestão deverão observar
indispensavelmente o disposto na Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020, da Secretaria
Especial de Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal,
do Ministério da Economia e a na Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021.

7.4. O presente edital terá a validade enquanto durar a fase de ambientação do Programa de Gestão,
conforme disposto no item 4.1. e obedecendo ao disposto nos arts. 15 e 16 da Instrução Norma�va nº
65, de 30 de julho de 2020.

7.5. O início do programa de gestão da unidade máxima estará condicionado à adequada entrega da
documentação exigida no item 4 deste Edital e à autorização do dirigente responsável.

7.6. Problemas técnicos rela�vos ao sistema, enviar demanda via Sistema de Solicitação de
Serviços (3S) da Diretoria de Tecnologia da Informação

7.7. Os casos omissos e as dúvidas sobre este processo sele�vo deverão ser encaminhadas para o e-mail:
sgp@unilab.edu.br.

 

8. CRONOGRAMA

 

A�vidade Data
prevista

Realização dos planejamentos e editais internos das
unidades e envio dos processos com a documentação
exigida no item 4 do Edital.

20/09 a
05/10

Análise dos processos das unidades e emissão de
documento legal de autorização do PGD, conforme o

06 a 14/10
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caso.

Criação das a�vidades e alocação nas unidades no
sistema PGD Susep. 17 a 21/10

Criação dos programas de gestão das equipes e realização
dos processos sele�vos internos (fase de habilitação).

24/10 a
04/11

Início do Programa de Gestão. 07/11

Envio do relatório parcial das unidades máximas
par�cipantes. 07/02/2023

Envio do relatório final das unidades máximas
par�cipantes. 07/05/2023

 
 

Redenção, 20 de setembro de 2022.
 
 
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 
 

ANEXO

Organograma exemplifica�vo

 

- Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura,  - PROADI (gestor dirigente de unidade)

   -- Coordenação de Serviços Operacionais - CSO (gestor de unidade imediatamente
inferior)

             --- Prefeitura de Auroras - PRAURO

             --- Prefeitura de Liberdade - PRLIBER

             --- Prefeitura de Palmares - PRPALM

 

1. Nomes de a�vidades que serão criadas para unidade específica:

a) A�vidade exclusiva da CSO

(PROADI/CSO) - Gerenciamento dos contratos

(PROADI/CSO) - Elaboração de pareceres

b) A�vidade exclusiva da PRLIBER

(PROADI/CSO/PRLIBER) - Relatório de fiscalização de execução de contrato de serviço do
campus Liberdade

(PROADI/CSO/PRLIBER) - Relatório de fiscalização de execução de contrato de material
permanente do campus Liberdade

2. Nome de a�vidades que serão criadas para diversas unidades vinculadas:

a) A�vidades que se aplicam para todas as unidades vinculadas à PROAD
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(PROADI) - Homologação do controle eletrônico de frequência

(PROADI) - Avaliação dos planos de trabalho

b) A�vidades que se aplicam para todas as prefeituras (abaixo da CSO)

(PROADI/CSO) - Fiscalização de contrato nível 1 (faixa de complexidade baixa)

(PROADI/CSO) - Fiscalização de contrato nível 2 (faixa de complexidade média)

(PROADI/CSO) - Fiscalização de contrato nível 3 (faixa de complexidade alta)

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 20/09/2022, às 12:03, 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 0540826 e
o código CRC 271E1CE3.

 

Referência: Processo nº 23282.411049/2020-22 SEI nº 0540826
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