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

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

  

Reedita, com alterações, a Resolução Conad/Unilab nº
09/2021, de 25 de outubro de 2021, que aprova o
Programa de Gestão da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei no 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada
no DOU de 21 de julho de 2010, e o Decreto Presidencial de 5 de maio de 2021, publicado no DOU de 6 de maio de 2021, edição 84,
seção 2, página 1, considerando o processo nº 23282.411049/2020-22,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho Administra�vo:

 

Art. 1º Aprovar o Programa de Gestão, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução, que estabelece as
orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos servidores em exercício na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução Conad/Unilab nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021.

 

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

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Administra�vo

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, em 16/12/2022, às 15:16, 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 0591608 e o código CRC B5BE1DF6.

ANEXO I RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA (UNILAB)

 

CAPÍTULO I
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º  Esta Resolução estabelece procedimentos gerais para implementação do programa de gestão no âmbito da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º  O programa de gestão é a ferramenta de gestão, autorizada em ato norma�vo de Ministro de Estado e
operacionalizada por esta norma de procedimentos gerais, que disciplina o exercício de a�vidades em que os resultados possam ser
efe�vamente mensurados e cuja execução possa ser realizada pelos par�cipantes.

 

Art. 3º  Para os fins de que trata esta Resolução, define-se:

 

I - teletrabalho: modalidade de trabalho realizado fora das dependências da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira com a u�lização de recursos tecnológicos, sob a supervisão do gestor de unidade e da chefia imediata e
com designação de metas rela�vas à produ�vidade. As modalidades do teletrabalho se subdividem em:

 

a) 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, nos termos desta Resolução; e

 

b) 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, nos termos desta Resolução.

 

II - a�vidade: conjunto de ações específicas a serem realizadas de forma individual e supervisionada pela chefia
imediata, visando entregas no âmbito de projetos e processos de trabalho ins�tucionais;

 

III - entrega: resultado do esforço empreendido na execução de uma a�vidade sendo definida no planejamento e com
data prevista de conclusão;

 

IV - área de gestão de pessoas: Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP);

 

V - área responsável pelo acompanhamento de resultados ins�tucionais: Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) e
unidades administra�vas dos servidores par�cipantes;

 

VI - unidade: setor administra�vo subordinado à Reitoria (macrounidades);

 

VII - dirigente da unidade: autoridade máxima da unidade a qual pertence o servidor par�cipante;

 

VIII - chefia imediata: autoridade imediatamente superior ao servidor público par�cipante; e

 

IX - trabalho externo: a�vidades que, em razão da sua natureza, da natureza do cargo ou das atribuições da unidade
que as desempenha, são desenvolvidas externamente às dependências do órgão ou en�dade e cujo local de realização é definido em
função do seu objeto.

 

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA DE GESTÃO

 

Art. 4º  O programa de gestão na Unilab abrangerá as a�vidades cujas caracterís�cas permitam a mensuração da
produ�vidade e dos resultados das respec�vas unidades e do desempenho do servidor público par�cipante em suas entregas.

 

Art. 5º  As a�vidades que possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a u�lização de recursos
tecnológicos serão realizadas preferencialmente na modalidade de teletrabalho parcial ou integral, desde que não ultrapasse o
percentual de 30% (trinta por cento) de par�cipantes da unidade para o regime integral.
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§ 1º Enquadram-se nas disposições do caput, mas não se limitando a elas, a�vidades com os seguintes atributos:

 

I - cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com outros agentes públicos;

 

II - cuja natureza de complexidade exige elevado grau de concentração; ou

 

III - cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade ou padronização nas
entregas.

 

§ 2º O teletrabalho não poderá:

 

I - abranger as a�vidades para as quais a presença �sica do par�cipante na unidade seja necessária ou que sejam
desenvolvidas por meio de trabalho externo;

 

II - implicar redução da capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja atendimento ao público interno e
externo; e

 

III - obstruir o convívio social e laboral, a cooperação, a integração e a par�cipação do servidor, nem dificultar o direito
ao tempo livre.

 

§ 3º A Unilab poderá definir quais recursos tecnológicos serão considerados e usados para efeitos da prá�ca do
teletrabalho, a par�r de ato norma�vo específico.

 

Art. 6º  São obje�vos do programa de gestão da Unilab:

 

I - aumentar, em termos quan�ta�vos e sem prejuízo da qualidade, a produ�vidade dos trabalhos realizados;

 

II - promover mecanismos para atrair servidores, mo�vá-los e comprometê-los com os obje�vos da ins�tuição;

 

III - es�mular o desenvolvimento de talentos, o trabalho cria�vo e a inovação;

 

IV - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efe�vidade dos serviços
prestados à sociedade;

 

V - contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com a diminuição de poluentes e a redução no consumo
de água, esgoto, energia elétrica, papel e outros bens e serviços disponibilizados nos campi da Unilab;

 

VI - ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento;

 

VII - flexibilizar dias e horários de trabalho;

 

VIII - possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores; 

 

IX - promover a cooperação do servidor em teletrabalho com unidade diversa de sua lotação; e

 

X - garan�r a prestação dos serviços em situações anormais decorrentes de eventos adversos, naturais ou provocados
pelo homem.

 

Art. 7º  A implementação de programa de gestão é faculta�va à administração da Unilab e ocorrerá em função da
conveniência e do interesse do serviço como ferramenta de gestão, não se cons�tuindo direito do servidor par�cipante.
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Parágrafo único. Quando adotado pela Unilab, o programa de gestão será implementado nos termos do ato que o
ins�tui, do plano de trabalho que o fundamenta e do termo de ciência e responsabilidade assinado pelo servidor público par�cipante.

 

Art. 8º  Após a autorização do Ministro de Estado, a implementação do programa de gestão no âmbito da Unilab
observará as seguintes fases:

 

I - o atendimento às orientações, critérios e procedimentos gerais estabelecidos neste regulamento;

 

II - a execução do programa de gestão; e

 

III - o acompanhamento do programa de gestão. 

 

Art. 9º  Cada unidade da Unilab deverá dispor de tabela de a�vidades contendo, no mínimo, as seguintes informações:

 

I - a�vidade;

 

II - faixa de complexidade da a�vidade;

 

III - parâmetros adotados para definição da faixa de complexidade (ex.: quan�dade de unidades por onde o processo
tramita);

 

IV - tempo de execução da a�vidade em regime presencial;

 

V - tempo de execução da a�vidade em teletrabalho;

 

VI - ganho percentual de produ�vidade estabelecido; e

 

VII - entregas esperadas. 

 

§ 1º As a�vidades cujos resultados não possam ser efe�vamente mensurados não deverão ser incluídas na tabela.

 

§ 2º Poderá ser adotada a mesma tabela de a�vidades no caso de setores ins�tucionais que possuam atribuições
semelhantes.

 

Art. 10. O programa de gestão da Unilab adotará os regimes de execução parcial e integral, que serão definidos após a
avaliação da natureza das a�vidades de cada servidor par�cipante.

 

Art. 11. Estão impedidos de par�cipar do programa de gestão da Unilab os servidores cujas atribuições enquadrem-se
nos incisos I e II do § 2º do art. 5º e aqueles cujas a�vidades não permitam a efe�va mensuração da produ�vidade, resultados e
desempenho em relação às entregas.

 

Art. 12. Caberá ao dirigente de unidade a definição do percentual máximo de par�cipantes no programa de gestão do
teletrabalho, quando da elaboração da tabela de a�vidades, desde que não ultrapasse o limite de que trata o art. 5º.

 

Art. 13. Para o regime de execução parcial, o percentual de jornada de trabalho para desempenho das a�vidades na
unidade, de maneira presencial, não poderá ser inferior a 20% (vinte por cento) da jornada semanal e deverá ser registrado no Plano
de Trabalho Individual.

 

Art. 14. O servidor par�cipante do programa de gestão e seu chefe imediato deverão assinar um termo de ciência e
responsabilidade, contendo, no mínimo:
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I - a declaração de que o servidor atende às condições para par�cipação no programa de gestão;

 

II - o prazo de antecedência de que trata o art. 15 para comparecimento pessoal do servidor à unidade;

 

III - as atribuições e responsabilidades do servidor;

 

IV - o dever do servidor de manter a infraestrutura necessária para o exercício de suas atribuições, na forma do inciso
XI do art. 32;

 

V - a declaração de que está ciente que sua par�cipação no programa de gestão não cons�tui direito adquirido,
podendo ser desligado nas condições estabelecidas no art. 25 deste norma�vo;

 

VI - a declaração de que está ciente quanto à vedação de pagamento das vantagens a que se referem os arts. 38 a 45.

 

VII - a declaração de que está ciente quanto à vedação de u�lização de terceiros para a execução dos trabalhos
acordados como parte das metas; e

 

VIII - a declaração de que está ciente quanto:

 

a) ao dever de observar as disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 e agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), no que couber; e

 

b) as orientações da Portaria nº 15.543, de 2 de julho de 2020, da Secretaria Especial de Desburocra�zação, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia, que divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Execu�vo Federal.

 

Art. 15. O prazo de antecedência mínima de convocação para comparecimento pessoal do servidor par�cipante do
programa de gestão à unidade, seja no regime de execução parcial ou integral, quando houver interesse fundamentado da
administração ou pendência que não possa ser solucionada por meios telemá�cos ou informa�zados, será de no máximo 72 (setenta
e duas) horas.

 

Parágrafo único. A convocação deverá ser realizada prioritariamente por meio de comunicação ins�tucional (e-mail,
hangout) sendo necessária a devida jus�fica�va da chefia imediata.

 

Art. 16. A tabela de a�vidades prevista no art. 9º e o termo de ciência e responsabilidade previsto no art. 14 deverão
ser registrados em sistema informa�zado a ser definido pela Unilab, nos termos do art. 36.

 

CAPÍTULO III

DO EDITAL DE CHAMAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR

Seção  I

Da escolha e da par�cipação do servidor

 

Art. 17. A SGP divulgará às unidades da Unilab, por meio de Edital de Chamamento, os critérios técnicos necessários
para adesão dos interessados ao programa de gestão, podendo conter, entre outras especificidades:

 

I - total de vagas (porcentagem de pessoal que poderá estar em teletrabalho);

 

II - regimes de execução;

 

III - vedações à par�cipação;

 

IV - prazo de permanência no programa de gestão, quando aplicável;
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V - conhecimento técnico requerido para desenvolvimento da a�vidade; e

 

VI - infraestrutura mínima necessária ao interessado na par�cipação.

 

Art. 18. Quando houver limitação de vagas, o dirigente da unidade selecionará, entre os interessados, aqueles que
par�ciparão do programa de gestão, fundamentando sua decisão.

 

§ 1º A seleção pelo dirigente da unidade será feita a par�r da avaliação de compa�bilidade entre as a�vidades a serem
desempenhadas e o conhecimento técnico dos interessados.

 

§ 2º Sempre que o total de candidatos habilitados exceder o total de vagas e houver igualdade de habilidades e
caracterís�cas entre os habilitados, o dirigente da unidade observará, dentre outros, os seguintes critérios, na priorização dos
par�cipantes:

 

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.

 

§ 3º O programa de gestão, quando ins�tuído na unidade, poderá ser alterna�va aos servidores que atendam aos
requisitos para remoção nos termos das alíneas "a" e "b" do inciso III do caput do art. 36, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e para concessão da licença por mo�vo de afastamento do cônjuge ou companheiro prevista no art. 84 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, desde que para o exercício de a�vidade compa�vel com o seu cargo e sem prejuízo para a Administração.

 

Seção II

Do plano de trabalho, da meta de desempenho e da capac itação

 

Art. 19. O servidor selecionado para par�cipar do programa de gestão deverá assinar o plano de trabalho individual,
que deverá conter:

 

I - as a�vidades a serem desenvolvidas com as respec�vas metas expressas em horas equivalentes;

 

II - o regime de execução em que par�cipará do programa de gestão, indicando o cronograma em que cumprirá sua
jornada em regime presencial, quando for o caso; e

 

III - o termo de ciência e responsabilidade, nos moldes do art. 14.

 

§ 1º O plano de trabalho de que trata o caput deverá ser registrado em sistema informa�zado apropriado, nos termos
do art. 36.

 

§ 2º A chefia imediata poderá redefinir as metas do par�cipante por necessidade do serviço, na hipótese de
surgimento de demanda prioritária cujas a�vidades não tenham sido previamente acordadas, dando ciência ao servidor par�cipante.

 

§ 3º As metas serão calculadas em horas para cada a�vidade em cada faixa de complexidade e apresentadas na tabela
de a�vidades conforme previsto no art. 9º.
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§ 4º As metas semanais não poderão superar o quan�ta�vo de horas da jornada semanal de trabalho do par�cipante
no programa de gestão.

 

Art. 20. O plano de trabalho deverá prever a aferição das entregas realizadas, mediante análise fundamentada da
chefia imediata, em até 15 (quinze) dias, quanto ao a�ngimento ou não das metas es�puladas.

 

§ 1º A aferição que trata o caput deve ser registrada com a atribuição de um índice que varia de 0 (zero) a 10 (dez), em
que 0 (zero) é a menor nota e 10 (dez) a maior nota.

 

§ 2º Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia imediata sejam igual ou superior a
5 (cinco).

 

Art. 21. A Superintendência de Gestão de Pessoas promoverá o acompanhamento e a capacitação de gestores e
servidores par�cipantes envolvidos no programa de gestão.

 

CAPÍTULO IV

DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO

 

Art. 22. Decorridos 6 (seis) meses da efe�va implantação e execução do programa de gestão na unidade, o dirigente
máximo de cada unidade ou a autoridade a quem por ele for delegada essa atribuição, elaborará relatório gerencial contendo:

 

I - o grau de comprome�mento dos par�cipantes;

 

II - a efe�vidade no alcance de metas e resultados;

 

III - os bene�cios e prejuízos para a unidade;

 

IV - as facilidades e dificuldades verificadas na implantação e u�lização do sistema de que trata o art. 36; e

 

V - a conveniência e a oportunidade na manutenção do programa de gestão, fundamentada em critérios técnicos e
considerando o interesse da Administração.

 

§ 1º O relatório a que se refere o caput será subme�do à manifestação técnica da SGP, responsável pela área de Gestão
de Pessoas e Proplan, responsável pelo acompanhamento de indicadores ins�tucionais da Unilab, no que diz respeito aos indicadores.

 

§ 2º As manifestações técnicas de que tratam o § 1º poderão indicar a necessidade de reformulação deste norma�vo
para corrigir eventuais falhas ou disfunções iden�ficadas no programa de gestão implementado na Unilab.

 

§ 3º Na hipótese do § 2º, a reformulação do norma�vo observará as considerações da área de gestão de pessoas e da
área responsável pelo acompanhamento de resultados ins�tucionais.

 

Art. 23. Ao término do mesmo período tratado no art. 22, considerado como ambientação, a Unilab deverá:

 

I - revisar a parametrização do sistema de que trata o art. 36; e

 

II - enviar os dados a que se refere o art. 37, revisando, se necessário, o mecanismo de coleta das informações
requeridas pelo órgão central do SIPEC.

 

Art. 24. Se necessário, ao término do mesmo período tratado no art. 22, a Unilab poderá:

 

I - realizar eventuais ajustes nas normas internas; e
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II - revisar o mapeamento da tabela de a�vidades de que trata o art. 9º.

 

Art. 25. Não poderão ser divulgadas informações sigilosas ou pessoais, bem como aquelas que tenham seu acesso
restrito por determinação legal.

 

Art. 26. Com a finalidade de conhecer os bene�cios e resultados advindos da implementação do programa de gestão,
as unidades deverão elaborar relatório gerencial anual contendo, no mínimo, as seguintes informações:

 

I - de natureza quan�ta�va, para análise esta�s�ca dos resultados alcançados:

 

a) total de par�cipantes e percentual em relação ao quadro de pessoal;

 

b) variação de gastos, quando houver, em valores absolutos e percentuais;

 

c) variação de produ�vidade, quando houver, em valores absolutos e percentuais;

 

d) variação de agentes públicos por unidade após adesão ao programa de gestão;

 

e) variação no absenteísmo, em valores absolutos e percentuais; e

 

f) variação na rota�vidade da força de trabalho, em valores absolutos e percentuais.

 

II - de natureza qualita�va, para análise gerencial dos resultados alcançados:

 

a) melhoria na qualidade dos produtos entregues;

 

b) dificuldades enfrentadas;

 

c) boas prá�cas implementadas; e

 

d) sugestões de aperfeiçoamento da Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020, da Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, quando houver.

 

Parágrafo único. A Unilab providenciará, por meio de o�cio da Reitoria, o encaminhamento dos relatórios de que
tratam o caput, ao órgão central do SIPEC, para fins de informações gerenciais, na forma do art. 26, anualmente, até 30 de novembro.

 

CAPÍTULO V

DAS VEDAÇÕES E DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO

 

Art. 27. É vedada a realização do teletrabalho aos servidores que:

 

I - apresente contraindicações por mo�vo de saúde, constatada em perícia médica; e

 

II - tenham sofrido penalidade disciplinar nos 2 (dois) anos anteriores à indicação.

 

Parágrafo único. Os servidores que tenham menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório poderão par�cipar do
teletrabalho exclusivamente no regime parcial na condição de que a carga horária diária presencial não seja inferior a 20% (vinte por
cento) da jornada semanal.

13

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 372 - 20 de dez de 2022



16/12/2022 15:20 SEI/UNILAB - 0591608 - Resolução Comum Ad Referendum CONAD

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=666894&infra_sis… 9/18

 

Art. 28. O dirigente da unidade poderá, por razões técnicas devidamente fundamentadas, estabelecer hipóteses de
vedação à par�cipação no programa de gestão, ainda que diferentes daquelas previstas nos arts. 11 e 27 deste norma�vo.

 

Art. 29. O dirigente da unidade deverá desligar o par�cipante do programa de gestão:

 

I - por solicitação do par�cipante, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias;

 

II - no interesse da administração, por razão de conveniência, necessidade ou redimensionamento da força de trabalho,
devidamente jus�ficada, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias;

 

III - pelo descumprimento das metas e obrigações previstas no plano de trabalho a que se refere o art. 19 e do termo
de ciência e responsabilidade a que se refere o art. 14;

 

IV - pelo decurso de prazo de par�cipação no programa de gestão;

 

V - em virtude de remoção, com alteração da unidade de exercício;

 

VI - em virtude de aprovação do par�cipante para a execução de outra a�vidade não abrangida pelo programa de
gestão, salvo nas acumulações lícitas de cargos quando comprovada a compa�bilidade de horários;

 

VII - pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste norma�vo; e

 

VIII - pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32 deste norma�vo.

 

Art. 30. O Ministro de Estado poderá, excepcionalmente, suspender o programa de gestão, bem como alterar ou
revogar o respec�vo norma�vo, por razões técnicas ou de conveniência e oportunidade, devidamente fundamentadas.

 

Parágrafo único. O par�cipante deverá atender às novas regras do norma�vo e do programa de gestão alterados,
conforme os prazos mencionados no ato que as modificarem.

 

Art. 31. Nas hipóteses de que tratam os arts. 28 e 29, o par�cipante con�nuará em regular exercício das a�vidades no
programa de gestão até que seja no�ficado do ato de desligamento, suspensão ou revogação da norma�va e do programa de gestão.

 

Parágrafo único. A no�ficação de que trata o caput será feita por meio de e-mail ins�tucional e definirá prazo, que não
poderá ser inferior a 10 (dez) dias, para que o par�cipante do programa de gestão volte a se submeter ao controle de frequência.

 

CAPÍTULO VI

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

 

Art. 32. Cons�tuem atribuições e responsabilidades do par�cipante do programa de gestão da Unilab:

 

I - assinar termo de ciência e responsabilidade;

 

II - cumprir o estabelecido no plano de trabalho;

 

III - atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença �sica for necessária e houver
interesse da Administração Pública, na forma do art. 14 desta norma�va;

 

14

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 372 - 20 de dez de 2022



16/12/2022 15:20 SEI/UNILAB - 0591608 - Resolução Comum Ad Referendum CONAD

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=666894&infra_si… 10/18

IV - manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, permanentemente atualizados, a�vos e
disponíveis aos demais servidores da unidade, respeitadas as regras de transparência de informações e dados previstas em legislação;

 

V - consultar diariamente o seu e-mail ins�tucional e demais formas de comunicação u�lizadas pela unidade e setor de
exercício;

 

VI - permanecer em disponibilidade constante para contato pelo período acordado com as chefias, não podendo
extrapolar o horário de funcionamento da unidade;

 

VII - manter as chefias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da evolução do trabalho, bem
como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento e as entregas;

 

VIII - comunicar às chefias a ocorrência de quaisquer afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual
adequação das metas e prazos ou possível redistribuição do trabalho;

 

IX - zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas e externas de
segurança da informação;

 

X - re�rar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários à realização das
a�vidades, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e à guarda documental, de acordo com a
regulamentação da Unilab, quando houver, e mediante termo de recebimento e responsabilidade; e

 

XI - providenciar as estruturas �sicas e tecnológicas necessárias, inclusive aquelas relacionadas à segurança da
informação, mediante a u�lização de equipamentos e mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos
referentes à instalação de so�wares, conexão à Internet, energia elétrica e telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício
de suas atribuições, de maneira que seja possível realizar o atendimento sa�sfatório de todas as demandas e metas es�puladas.

 

Art. 33. Compete ao dirigente da unidade:

 

I - dar ampla divulgação das regras para par�cipação no programa de gestão, nos termos desta norma�va;

 

II - divulgar nominalmente os par�cipantes do programa de gestão de sua unidade, mantendo a relação atualizada e
disponível no sí�o eletrônico da ins�tuição;

 

III - controlar os resultados ob�dos em face das metas fixadas para sua unidade;

 

IV - analisar os resultados do programa de gestão em sua unidade;

 

V - supervisionar a aplicação e a disseminação do processo de acompanhamento de metas e resultados;

 

VI - colaborar com a área de gestão de pessoas e a área responsável pelo acompanhamento de resultados ins�tucionais
para melhor execução do programa de gestão;

 

VII - sugerir à administração superior, com base nos relatórios, a suspensão, alteração ou revogação desta norma�va e
do programa de gestão;

 

VIII - enviar, de forma eletrônica, para arquivamento da área de gestão de pessoas, os relatórios de que tratam os arts.
20 e 24; e

 

IX - manter contato permanente com a área de gestão de pessoas e a área responsável pelo acompanhamento de
resultados ins�tucionais, a fim de assegurar o regular cumprimento das regras do programa de gestão.

 

Art. 34. Compete ao chefe imediato e demais chefias:
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I - acompanhar a qualidade e a adaptação dos par�cipantes do programa de gestão;

 

II - manter contato permanente com os par�cipantes do programa de gestão para repassar instruções de serviço e
manifestar considerações sobre sua atuação;

 

III - aferir o cumprimento das metas estabelecidas bem como avaliar a qualidade das entregas no sistema de
acompanhamento;

 

IV - dar ciência ao dirigente da unidade sobre a evolução do programa de gestão, dificuldades encontradas e quaisquer
outras situações ocorridas, para fins de consolidação dos relatórios; e

 

V - registrar a evolução das a�vidades do programa de gestão nos relatórios periodicamente.

 

Art. 35. Compete a todas as unidades par�cipantes bem como as Unidades de Controle, Acompanhamento, Correição e
Jurídica:

 

I - zelar pelo bom e correto funcionamento do programa de gestão na Ins�tuição;

 

II - orientar as instâncias quanto às normas previstas para o programa de gestão; e

 

III - par�cipar do acompanhamento do programa de gestão, conforme previsto no § 1º do art. 20.

 

CAPÍTULO VII

DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

 

Art. 36. A Unilab u�lizará sistema informa�zado próprio como ferramenta de apoio tecnológico para acompanhamento
e controle do cumprimento de metas e alcance de resultados.

 

§ 1º O sistema de que trata o caput permi�rá acompanhar:

 

I - a tabela de a�vidades conforme art. 8º;

 

II - o plano de trabalho conforme definido no art. 18;

 

III - o acompanhamento do cumprimento de metas;

 

IV - o registro das alterações no plano de trabalho previstas no § 2º do art. 21;

 

V - a avaliação qualita�va das entregas; e

 

VI - a designação dos executores e avaliadores das entregas acordadas.

 

Art. 37. A Unilab disponibilizará Interface de Programação de Aplica�vos para o órgão central do SIPEC com o obje�vo
de fornecer informações atualizadas no mínimo semanalmente, registradas no sistema informa�zado de que trata o art. 33, bem
como os relatórios de que trata o art. 24.

 

§ 1º As informações de que trata o caput deverão ser divulgadas por cada unidade, em seu sí�o eletrônico com, pelo
menos, mas não se restringindo, as seguintes informações:
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I - plano de trabalho;

 

II - relação dos par�cipantes do programa de gestão, discriminados por unidade;

 

III - entregas acordadas; e

 

IV - acompanhamento das entregas de cada unidade.

 

§ 2º Apenas serão divulgadas informações não sigilosas, com base nas regras de transparência de informações e dados
previstas em legislação.

 

§ 3º O órgão central do SIPEC emi�rá documento com as especificações detalhadas dos dados a serem enviados e da
interface de programação de aplica�vos previstos no caput.

 

CAPÍTULO VIII

DAS INDENIZAÇÕES E VANTAGENS

 

Art. 38. Fica vedada a autorização da prestação de serviços extraordinários e horas excedentes aos par�cipantes do
programa de gestão.

 

Parágrafo único. O cumprimento, pelo par�cipante, de metas superiores às metas previamente estabelecidas, não
configura a realização de serviços extraordinários e horas excedentes.

 

Art. 39. Não haverá banco de horas para os par�cipantes do programa de gestão.

 

Art. 40. Não será concedida ajuda de custo ao par�cipante do programa de gestão quando não houver mudança de
domicílio em caráter permanente, no interesse da administração.

 

Parágrafo único. Será res�tuída a ajuda de custo paga nos termos do Decreto nº 4.004, de 8 de novembro de 2001,
quando antes de decorridos 3 (três) meses do deslocamento, o servidor regressar ao seu domicílio de origem em decorrência de
teletrabalho em regime de execução integral.

 

Art. 41. O par�cipante do programa de gestão que se afastar da sede da Unilab em caráter eventual ou transitório, no
interesse da administração, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias, des�nadas a
indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, u�lizando como ponto de
referência a localidade da unidade de exercício.

 

Art. 42. O par�cipante do programa de gestão somente fará jus ao pagamento do auxílio transporte nos casos em que
houver deslocamentos de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, nos termos da Instrução Norma�va nº 207, de 21 de
outubro de 2019.

 

Art. 43. Não será concedido o auxílio-moradia ao par�cipante em teletrabalho quando em regime de execução integral.

 

Art. 44. Fica vedado o pagamento de adicional noturno aos par�cipantes do programa de gestão em regime de
teletrabalho.

 

§ 1º Não se aplica o disposto no caput aos casos em que for possível a comprovação da a�vidade, ainda que remota,
prestada em horário compreendido entre 22h (vinte e duas horas) de um dia e 5h (cinco horas) do dia seguinte, desde que autorizada
pela chefia imediata e validada pelo dirigente da unidade.

 

§ 2º A autorização de que trata o § 1º somente poderá ser deferida mediante jus�fica�va quanto à necessidade
considerando-se a natureza da a�vidade executada.
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Art. 45. Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade e periculosidade, ou quaisquer outros
relacionados à a�vidade presencial, para os par�cipantes do programa de gestão em regime de teletrabalho.

 

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 46. Todas as chefias são responsáveis por avaliar e u�lizar com razoabilidade os instrumentos previstos neste
norma�vo, a fim de assegurar a preservação, funcionamento, con�nuidade e melhoria da prestação dos serviços da Unilab, prezando
para que o programa de gestão não implique em prejuízos à Ins�tuição.

 

Art. 47. Fica a critério da Superintendência de Gestão de Pessoas e da Pró-Reitoria de Planejamento o estabelecimento
de orientações complementares a esta Resolução.

 

Art. 48. A implementação do programa de gestão na Unilab de que trata esta norma está condicionada à efe�va
homologação do sistema informa�zado, sob responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação, que versa o art. 26 da
Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020.

 

Art. 49. Os casos específicos, não tratados neste norma�vo, deverão ser avaliados pelo Conselho de Administração,
com o suporte da SGP e da Proplan, no que compete a cada unidade, de acordo com o disposto no Capítulo IV e encaminhados ao
Reitor para decisão.

 

 

 

ANEXO II À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

 

 AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES
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ANEXO III À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
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ANEXO IV À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

 

RELATÓRIO GERENCIAL ANUAL
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ANEXO V À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

 

RELATÓRIO GERENCIAL SEMESTRAL

 

 

 

ANEXO VI À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

 

21

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 372 - 20 de dez de 2022



16/12/2022 15:20 SEI/UNILAB - 0591608 - Resolução Comum Ad Referendum CONAD

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=666894&infra_si… 17/18

TABELA DE ATIVIDADES POR UNIDADE

 

 

 

ANEXO VII À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONAD/UNILAB Nº 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
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Referência: Processo nº 23282.411049/2020-22 SEI nº 0591608
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 203, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

  

Reedita, com alterações, a Resolução ad
referendum Consepe/Unilab nº 172, de 15 de agosto de
2022, que aprova o Calendário Acadêmico da Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano
le�vo de 2022.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei no 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU
de 21 de julho de 2010, e o Decreto Presidencial de 5 de maio de 2021, publicado no DOU de 6 de maio de 2021, edição 84, seção 2, página 1,
considerando o processo nº 23282.015544/2021-95,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2022, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução ad referendum Consepe/Unilab nº 172, de 15 de agosto de 2022.

 

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

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO, em 16/12/2022, às 13:47, 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 0590603 e o código CRC 7E54089E.

ANEXO À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 203, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - ANO LETIVO DE 2022 

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1 (ANO CIVIL 2022)  

DATA PROCEDIMENTOS (2022.1)

08 a 10/06/2022 Divulgação da lista de oferta de novas disciplinas para o semestre 2022.1

11 a 13/06/2022 Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.1 para os alunos veteranos (Sigaa)

14 a 15/06/2022 Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.1 para os alunos calouros

17/06/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo coordenador do curso

20/06/2022 Início do semestre le�vo 2022.1

28 a 29/06/2022 Ajuste das matrículas em disciplinas
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05/07/2022 Aula Magna da Pós-Graduação

15/07/2022 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2022.2

03 a 05/08/2022 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2022.1 na Plataforma Sucupira pelo(a) coordenador(a) do curso

08 a 10/08/2022 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1

12/08/2022 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1 pelo(a) orientador(a)

15 a 26/08/2022 Recesso le�vo e acadêmico nos cursos stricto sensu - Ceará

29/08/2022 Retomada do período le�vo 2022.1

09/2022 Período para alterações de rubrica do recurso Proap/2022

04/11/2022 Término do semestre le�vo 2022.1

07 a 08/11/2022 Lançamento das notas das disciplinas no Sigaa - semestre 2022.1

09 a 10/11/2022 Consolidação das notas no Sigaa - semestre 2022.1

10/11/2022 Divulgação da lista de oferta de disciplinas para o semestre 2022.2

11 a 14/11/2022 Período de matrícula acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos veteranos (Sigaa)

16 a 17/11/2022 Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos calouros

18/11/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo(a) coordenador(a) do curso - semestre 2022.2

29/11/2022 Início da Semana Universitária

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2 (ANO CIVIL 2022/2023)

DATA PROCEDIMENTOS (2022.2) 

21/11/2022 Início do semestre le�vo 2022.2

28 a 29/11/2022 Ajuste das matrículas em disciplinas

02/12/2022 Término da Semana Universitária

12 a 14/12/2022 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2

15 a 16/12/2022 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2 pelo(a) orientador(a)

20/12/2022 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2023.1

22 a 31/12/2022 Recesso le�vo e acadêmico nos cursos stricto sensu - Ceará

02/01/2023 Retomada do período le�vo 2022.2

09 a 13/01/2023 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2022.2 na Plataforma Sucupira pelo(a) coordenador(a) do curso

07 a 28/02/2023 Recesso acadêmico nos cursos stricto sensu - Ceará

26/04/2023 Término do semestre le�vo 2022.2

19 a 21/04/2023 Lançamento das notas das disciplinas no Sigaa - semestre 2022.2

24 a 26/04/2023 Consolidação das notas no Sigaa - semestre 2022.2

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 2022.1 E 2022.2

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Junho/2022 10

26

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 372 - 20 de dez de 2022



16/12/2022 14:13 SEI/UNILAB - 0590603 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM - CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=665822&infra_sist… 3/6

Julho/2022 26

Agosto/2022 15

Setembro/2022 25

Outubro/2022 21

Novembro/2022 03

Total 100

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2

(ANO CIVIL 2022/2023)

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Novembro/2022 09

Dezembro/2022 18

Janeiro/2023 26

Fevereiro/2023 04

Março/2023 26

Abril/2023 17

TOTAL 100

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

 

ANO 2022

DIA MÊS EVENTO

16 Junho Corpus Chris� (Ponto faculta�vo)

29 Junho Data Maior da Cidadania Franciscana (Feriado
municipal/Malês/BA)

02 Julho Independência da Bahia (Feriado estadual/Campus dos Malês/BA)

07 Setembro Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional)

04 Outubro Dia de São Francisco de Assis (Feriado municipal/Malês/BA)

12 Outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15 Outubro Dia do Professor (Dia não le�vo)

28 Outubro Comemoração do dia do Servidor Público (Ponto faculta�vo)

02 Novembro Dia de Finados (Feriado nacional)

15 Novembro Proclamação da República (Feriado nacional)

24 Dezembro Véspera de Natal (Ponto faculta�vo)

25 Dezembro Natal (Feriado nacional)

31 Dezembro Véspera de ano novo (Ponto faculta�vo)

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

 

ANO 2023

DIA MÊS EVENTO
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01 Janeiro Confraternização Universal (Feriado nacional)

20 Fevereiro Segunda-feira de Carnaval (Ponto faculta�vo)

21 Fevereiro Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

22 Fevereiro Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta�vo)

25 Março Data Magna (Feriado estadual/CE)

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1 (ANO CIVIL 2022) - PPGEF UNILAB-IFCE e CAMPUS DOS MALÊS

 

DATA PROCEDIMENTOS (2022.1)

14 a 15/07/2022 Divulgação da lista de oferta de novas disciplinas para o semestre 2022.1

19 a 21/07/2022 Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.1 para os alunos veteranos (Sigaa)

26/07/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo(a) coordenador(a) do curso

01/08/2022 Início do semestre le�vo 2022.1

04 a 05/08/2022 Ajuste das matrículas em disciplinas

23 a 25/08/2022 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2022.1 na Plataforma Sucupira pelo(a) coordenador(a) do curso

15/09/2022 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2022.2

20 a 22/09/2022 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1

27/09/2022 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.1 pelo(a) orientador(a)

30/11/2022 Término do semestre le�vo 2022.1

30/11/2022 Início da Semana Universitária

01 a 02/12/2022 Lançamento das notas das disciplinas no Sigaa - semestre 2022.1

03/12/2022 Término da Semana Universitária

05/12/2022 Consolidação das notas no Sigaa - semestre 2022.1

05 a 06/12/2022 Divulgação da lista de oferta de disciplinas para o semestre 2022.2

07 a 08/12/2022 Período de matrícula acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos veteranos (Sigaa)

09 a 10/12/2022 Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos calouros

12/12/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo(a) coordenador(a) do curso - semestre 2022.2

 
 

DATA PROCEDIMENTOS (2022.2) 

16 e 17/01/2023 Período de matrícula acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos veteranos (Sigaa/QAcadêmico)

18 a 20/01/2023 Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2022.2 para os alunos calouros

23 a 27/01/2023 Homologação das matrículas em disciplinas pela coordenação do curso

03/02/2023 Início do semestre le�vo 2022.2

08 a 10/02/2023 Ajuste das matrículas em disciplinas

13 a 17/02/2023 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2022.2 na Plataforma Sucupira pelo(a) Coordenador(a) do
Curso

24 a 28/02/2023 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2

01 a 03/03/2023 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do semestre 2022.2 pelo(a)
orientador(a)/coordenação do curso

28

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 372 - 20 de dez de 2022



16/12/2022 14:13 SEI/UNILAB - 0590603 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM - CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=665822&infra_sist… 5/6

20/06/2023 Término do semestre le�vo 2022.2

03 a 05/07/2023 Lançamento das notas das disciplinas no Sigaa/QAcadêmico - semestre 2022.2

06 a 07/07/2023 Consolidação das notas no Sigaa/QAcadêmico - semestre 2022.2

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 2022.1 E 2022.2  - PPGEF

 

SEMESTRE LETIVO 2022.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Agosto/2022 27

Setembro/2022 25

Outubro/2022 23

Novembro/2022 24

Total 99

 

SEMESTRE LETIVO 2022.2

(ANO CIVIL 2023)

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Fevereiro/2023 20

Março/2023 26

Abril/2023 19

Maio/2023 26

Junho/2023 17

TOTAL 101

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

 

ANO 2022

DIA MÊS EVENTO

16 Junho Corpus Chris� (Ponto faculta�vo)

29 Junho Data Maior da Cidadania Franciscana (Feriado
municipal/Malês/BA)

02 Julho Independência da Bahia (Feriado estadual/Campus dos Malês/BA)

07 Setembro Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional)

04 Outubro Dia de São Francisco de Assis (Feriado municipal/Malês/BA)

12 Outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15 Outubro Dia do Professor (Dia não le�vo)

28 Outubro Comemoração do dia do Servidor Público (Ponto faculta�vo)

02 Novembro Dia de Finados (Feriado nacional)

15 Novembro Proclamação da República (Feriado nacional)

24 Dezembro Véspera de Natal (Ponto faculta�vo)

25 Dezembro Natal (Feriado nacional)

29
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31 Dezembro Véspera de Ano Novo (Ponto faculta�vo)

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

 

ANO 2023

DIA MÊS EVENTO

01 Janeiro Confraternização Universal (Feriado nacional)

28 Janeiro Dia de São Gonçalo (Feriado Municipal- Campus do Malês)

20 Fevereiro Segunda-feira de Carnaval (Ponto faculta�vo)

21 Fevereiro Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

22 Fevereiro Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta�vo)

25 Março Data Magna (Feriado estadual/CE)

06 Abril Sexta-feira Santa (Feriado)

01 Maio Dia do Trabalho Feriado)

08 Junho Corpus Chris� (Ponto faculta�vo)

 
Referência: Processo nº 23282.015544/2021-95 SEI nº 0590603
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 96, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Revoga atos norma�vos do Conselho Universitário para
cumprimento do disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso
das atribuições legais, em sua 81ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2022,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Revogar, na forma do anexo, os atos e instrumentos norma�vos:        

                             

I - já revogados tacitamente por outro ato cuja matéria seja idên�ca e posterior;

 

II - cujos efeitos tenham se exaurido no tempo;

 

III - vigentes, cuja necessidade ou significado não pôde ser iden�ficado;

 

IV - cujos efeitos não sejam aplicáveis ao contexto atual da Universidade;

 

V - emi�dos de forma irregular por instância sem competência para edição de atos norma�vos; e

 

VI - cujo conteúdo deve estar con�do nos regulamentos de referência. 

 

Parágrafo único. As propostas de revogação advieram dos Pareceres produzidos pelo Grupo de Trabalho (GT) ins�tuído pela
Reitoria da universidade, conforme previsto na Portaria Reitoria nº 33, de 04 de fevereiro de 2021, e respec�vas Portarias de Pessoal.

 

Art. 2º Eventuais ajustes serão realizados tempes�vamente ou conforme orientações da Secretaria Especial de Modernização do
Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT).

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 02 de janeiro de 2023.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em
16/12/2022, às 13:46, 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 0591153 e o código CRC 8D6FCF20.
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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 96, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

RESOLUÇÕES REVOGADAS PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

 

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO PROCESSO

Resolução 034/2013 Consuni 12 de dezembro de
2013.

Aprova o Projeto Polí�co-Pedagógico do
Curso de Graduação em Ciência e

Tecnologia, Bacharelado Interdisciplinar, da
Universidade da Integração Internacional

da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) –
Campus da Liberdade.

23282.008107/2021-15

 

 

 

Referência: Processo nº 23282.016412/2022-61 SEI nº 0591153
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 97, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

  

Aprova o regulamento que dispõe sobre as
normas que disciplinam as a�vidades
comuns aos vários setores e serviços
integrantes da estrutura organizacional do
Sistema de Bibliotecas da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 81ª sessão ordinária, realizada no
dia 15 de dezembro de 2022, considerando o processo nº 23282.008445/2021-57,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o regulamento que dispõe sobre as normas que disciplinam as a�vidades
comuns aos vários setores e serviços integrantes da estrutura organizacional do Sistema de Bibliotecas da
Unilab, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 33/2018/Consuni, de 17 de dezembro de 2018.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 02 de janeiro de 2023.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 16/12/2022, às 13:46, 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 0591154 e
o código CRC 524414EC.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 97, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

REGULAMENTO QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS QUE DISCIPLINAM AS ATIVIDADES COMUNS AOS
VÁRIOS SETORES E SERVIÇOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE

BIBLIOTECAS DA UNILAB (SIBIUNI)

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 1º Este regulamento tem como finalidade apresentar um conjunto organizado e
coerente de preceitos e/ou normas que regerão os serviços prestados aos usuários das bibliotecas
setoriais que compõem o Sistema de Bibliotecas da Unilab.

 

Art. 2º Do geral este regulamento apresenta uma série de indicações que dizem respeito
aos serviços e a maneira na qual deve-se cumprir uma a�vidade ou serviço e como os usuários devem
proceder nas situações aqui observadas.

 

Parágrafo único. Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários do Sistema de
Biblioteca da Unilab, independente da sua categoria de usuário.

 

Art. 3º O Sistema de Bibliotecas da Unilab presta os seguintes serviços mediante
agendamentos e solicitações:

 

I - emprés�mo domiciliar;

 

II - pesquisa on-line;

 

III - acesso livre ao acervo;

 

IV - espaço de pesquisa virtual;

 

V - levantamento bibliográfico em base de dados;

 

VI - orientação de trabalhos acadêmicos com base nas normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e Vancouver;

 

VII - orientação na elaboração de currículo la�es;
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VIII - disseminação sele�va de informações;

 

IX - catalogação na publicação - ficha catalográfica;

 

X - gerenciamento de informações da produção técnico-cien�fico/repositório ins�tucional; 

 

XI - visita orientada.

 

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA FÍSICA DAS BIBLIOTECAS DA UNILAB

 

Art. 4º As bibliotecas setoriais do Sibiuni possuem áreas específicas para estudos em
grupos.

 

Art. 5º Não é permi�da a prá�ca de comércio, campanhas, solicitação de dona�vos e
consumo de alimentos nas áreas - espaços - des�nadas ao estudo.

 

Seção I

Da localização

 

Art. 6º O Sistema de Bibliotecas da Unilab, regulamentado através do art. 109 do Estatuto
da Unilab, aprovado por Resolução Complementar Consuni nº 3, de 4 de dezembro de 2020, é composto
por 3 (três) bibliotecas, sendo elas:

 

I - Biblioteca Setorial Campus das Auroras (BSCA), localizada na Rua José Franco de
Oliveira, s/n, CEP.: 62.790-970. Redenção – Ceará;

 

II - Biblioteca Setorial dos Palmares (BSP), localizada na Rodovia CE 060 – Km 51, CEP.:
62785-000. Acarape – Ceará; 

 

III - Biblioteca Setorial Campus dos Malês (BSCM), localizada na Av. Juvenal Eugênio
Queiroz, s/n – Baixa Fria, CEP.: 43900-000. São Francisco do Conde – Bahia;

 

Seção II

Do horário de funcionamento das bibliotecas

 

Art. 7º As bibliotecas setoriais do Sibiuni serão regidas por horários de funcionamentos
específicos em sintonia com os horários de funcionamento dos campi e unidades acadêmicas da Unilab.
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§ 1º Os horários, de funcionamento, diferenciados (específicos para abrir e fechar) das
bibliotecas deverão ser afixados, com antecedência, na entrada de cada biblioteca.

 

§ 2º Os horários, de funcionamento, regulares, terão ampla divulgação no site do Sibiuni,
nos flanelógrafos das Bibliotecas, no sistema Pergamum.

 

§ 3º O atendimento ao usuário encerra-se 15 (quinze) minutos antes do horário de
fechamento.

 

§ 4º Alguns setores e/ou serviços, aos usuários, das Bibliotecas poderão dispor de horários
de atendimento diferenciados conforme necessidades específicas do próprio serviço.

 

§ 5º As Bibliotecas podem ser fechadas, por período necessário, para manutenção,
reuniões, cursos, ausências jus�ficadas, inventário, desinfecção do acervo, dede�zação nas
dependências, reforma do prédio e outras necessidades temporárias.

 

 

Seção III

Do acesso

 

Art. 8º É vedada a entrada do usuário portando mochilas, bolsas, pacotes, sacolas,
fichários, pastas de notebooks ou similares.

 

Art. 9º As bibliotecas do Sibiuni podem ser u�lizadas por docentes, discentes, técnico-
administra�vos em educação, funcionários, voluntários e visitantes em caráter acadêmicos/cultural da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

§ 1º Terá também acesso, a comunidade externa, sendo a consulta aberta para o público
geral, com livre acesso ao acervo.

 

§ 2º Os visitantes de outras universidades têm acesso para consulta e pesquisa no local,
sendo os emprés�mos domiciliares realizados somente por meio do sistema de emprés�mo entre
bibliotecas, desde que exista acordo de intercâmbio entre as ins�tuições.

 

§ 3º Aos usuários com deficiência, internos e externos, é destacado atendimento pessoal,
realizando as a�vidades de pesquisa e busca de material bibliográfico na base de dados e acervo �sico e
demais suportes, sempre que necessário.

 

§ 4º Os visitantes, da comunidade externa, devem apresentar iden�ficação com
foto, válida em todo território nacional, na recepção da biblioteca para solicitar serviços, excetuando-se o
serviço de emprés�mos domiciliar e aqueles voltados somente para usuários do Sibiuni.

 

Art. 10. As bibliotecas devem considerar as recomendações da Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, e da ABNT/NBR 9050/2004 para o acesso das pessoas com mobilidade reduzida ou

37

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 372 - 20 de dez de 2022



19/12/2022 07:49 SEI/UNILAB - 0591154 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=666410&infra_sis… 5/14

com deficiência.

 

CAPÍTULO III

DO ACERVO

 

Art. 11. As bibliotecas do Sibiuni oferecem um rico acervo para consulta nas áreas de seus
interesses acadêmico, técnico, polí�co, social, ar�s�co e cultural.

 

Art. 12. O acervo é cons�tuído por livros, periódicos, monografias, dissertações, teses,
bases de dados, mul�meios (CDs e DVDs) e outros documentos em diversos formatos e suportes.

 

Art. 13. Os acervos das bibliotecas são atualizados através da aquisição do material
informacional por compra, doação, permuta e intercâmbio, de acordo com a polí�ca de desenvolvimento
de acervos do Sibiuni vigente.

 

Art. 14. A organização dos acervos é realizada por assunto, de acordo com a Classificação
Decimal de Dewey (CDD), exceto o acervo do Repositório Ins�tucional que segue classificação e
organização independente.

 

Art. 15. O acervo é cons�tuído pelas seguintes coleções:

 

I - acervo circulante, cons�tuído de livros abrangendo todas as áreas do conhecimento
disponíveis para o serviço de emprés�mo;

 

II - acervo referência, composto de publicações com informações específicas e factuais, de
consulta rápida, que responde a uma necessidade par�cular. São consideradas obras de referência: anais,
enciclopédias, dicionários, atlas, mapas, diretórios, bibliografias, catálogos, guias, manuais técnicos,
índices, dentre outros;

 

III - acervo periódicos, composto de publicações com informações específicas e factuais, de
consulta rápida, que responde a uma necessidade par�cular. São considerados acervos de periódicos:
revistas, anais, suplementos, publicações seriadas dotadas de ISSN, dentre outros;

 

IV - acervo coleção, que são os primeiros exemplares (exemplar de número 1) de �tulos
duplicados; 

 

V - acervo mul�meios, que são todas as obras que não se apresentam na forma impressa.

 

Seção I

Da u�lização do acervo

 

Art. 16. Deve-se observar as regras de u�lização da biblioteca e do acervo neste
regulamento, no que se refere à disciplina, uso e conservação das coleções, instalações �sicas e
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equipamentos, e da disponibilidade dos serviços prestados.

 

Art. 17. A quan�dade de material emprestado e os prazos para devolução variam de
acordo com a categoria do usuário.

 

Art. 18. A consulta ao acervo impresso é de livre acesso a todos, desde que seja realizada
no interior da biblioteca.

 

§ 1º Após a u�lização das obras consultadas, cabe ao usuário deixá-las sobre as
mesas e/ou no balcão de atendimento.

 

§ 2º A reposição do acervo nas estantes é tarefa exclusiva dos bolsistas, funcionários e
servidores das bibliotecas.

 

Art. 19. O acervo deve ser manuseado de maneira cuidadosa, considerando seu uso
adequado e para o fim que se des�na, o estudo e a pesquisa.

 

§ 1º A má u�lização do acervo, assim como de qualquer equipamento ou patrimônio das
bibliotecas, acarretará punições previstas na legislação vigente.

 

§ 2º No caso de dano irreparável ao acervo (páginas rasgadas, molhadas, arrancadas, grifos
ou anotações impossíveis de serem removidas ou recuperadas, etc.), o usuário deverá realizar a
reposição do material por um �tulo idên�co ou um �tulo equivalente.

 

CAPÍTULO IV

DOS USUÁRIOS

 

Art. 20. São considerados usuários das bibliotecas, detentores do direito de fazer uso do
serviço de emprés�mo domiciliar, as seguintes categorias de usuários:

 

I - alunos de graduação:

 

a) graduação presencial; 

 

b) graduação EaD.

 

II - alunos de pós-graduação:

 

a) lato sensu (presencial e EaD polo Redenção e São Francisco do Conde); 

 

b) stricto sensu (presencial).
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III - docentes:

 

a) professores efe�vos;

 

b) professores subs�tutos; 

 

c) professores visitantes.

 

IV - funcionários:

 

a) técnico-administra�vos em educação; 

 

b) terceirizados.

 

V - usuários especiais:

 

a) pesquisadores visitantes;

 

b) coordenadores da EaD polo Redenção e São Francisco do Conde;

 

c) tutores EaD do polo Redenção e São Francisco do Conde; 

 

d) bolsistas e/ou voluntários.

 

§ 1º Bolsistas e voluntários incluídos na categoria de usuários especiais deverão
comprovar através de declaração de responsabilidade sobre o serviço de emprés�mo domiciliar assinado
pelo Coordenador do Programa.

 

§ 2º Os usuários da comunidade externa não têm acesso ao serviço de emprés�mo
domiciliar.

 

Seção I

Do cadastro de usuários

 

Art. 21. Poderão cadastrar-se nas bibliotecas somente os usuários definidos no art.
20 desta Resolução.

 

§ 1º Os cadastros nas bibliotecas terão suas inscrições deferidas automa�camente no
Pergamum (Sistema de automação da biblioteca) mediante a subscrição eletrônica do usuário no Sistema
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Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (Sigaa).

 

§ 2º Aos terceirizados será necessário para a a�vação do cadastro (inscrição) a
apresentação de documento de iden�ficação com foto e declaração de vínculo auten�cada pela
Coordenação de Serviços Operacionais (CSO).

 

§ 3º Aos pesquisadores visitantes, os coordenadores de EaD e tutores EaD (polo Redenção
e São Francisco do Conde) será necessária para inscrição, a apresentação de documento de iden�ficação
com foto e declaração de vínculo auten�cada pelo setor ao qual o usuário possui vínculo com a
universidade:

 

I - o termo de vínculo poderá ser subs�tuído por um termo de compromisso assinado pelo
diretor ou coordenador do setor do qual o usuário mantém vínculo na Ins�tuição. Tal confirmação do
vínculo é indispensável para a re�rada de obras por emprés�mo.

 

Art. 22. O cadastro do usuário pode, a qualquer tempo, ser suspenso ou cancelado, se
houver transgressão ao presente regulamento ou a pedido do próprio usuário.

 

Parágrafo único. Os usuários deverão manter seus cadastros sempre atualizados no
sistema Pergamum.

 

Seção II

Das recomendações e responsabilidade dos usuários

 

Art. 23. Ao entrar na biblioteca, os usuários deverão deixar bolsas, sacolas, mochilas,
pastas, instrumentos de pequeno porte, entre outros objetos pessoais, no guarda-volumes. Objetos de
valor devem ficar em poder dos usuários.

 

§ 1º Objetos de valor como: carteiras, celulares, notebooks, calculadoras e pen-drives, em
poder dos usuários nas áreas de leitura e circulação da biblioteca, serão de sua inteira responsabilidade.

 

Art. 24. Cabe aos usuários colaborar na conservação e preservação do patrimônio público
das bibliotecas. Assim, a má u�lização dos materiais dos acervos, bem como o de qualquer equipamento
ou patrimônio, acarretará punições previstas no Código Penal Brasileiro (dano ao patrimônio público).

 

Art. 25. O usuário não poderá, em caso algum, re�rar obras das bibliotecas sem antes
passar pelo serviço de emprés�mo, estando sujeito às sanções disciplinares cabíveis.

 

Art. 26. O usuário deverá examinar o livro antes de re�rá-lo para emprés�mo, verificando
suas condições �sicas, pois a par�r daí o material estará sob sua responsabilidade até o momento da
devolução.

 

Parágrafo único. O servidor, colaborador ou bolsista deverá também examinar o livro antes
de recebê-lo e findar o período de emprés�mo do usuário.
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Art. 27. A perda, extravio ou danificação das obras implicará em reposição ou subs�tuição
da mesma.

 

Art. 28. Os usuários deverão portar-se com urbanidade no que tange ao silêncio nas
bibliotecas, respeitar os colaboradores (servidores, terceirizados e bolsistas) das unidades, bem como as
normas estabelecidas.

 

Art. 29. O usuário deverá usar o celular, aparelho de acesso a internet e/ou qualquer outro
equipamento eletroeletrônico, sempre em modo silencioso durante a sua permanência nas bibliotecas.

 

Parágrafo único. Os equipamentos com áudio só poderão ser u�lizados com fones de
ouvido.

 

Art. 30. Não portar ou mesmo consumir alimentos no interior das bibliotecas.

 

Art. 31. Cabe ao usuário fazer um acompanhamento da sua situação junto às bibliotecas
dos serviços solicitados.

 

Art. 32. O usuário deve respeitar o horário de funcionamento das bibliotecas. Quando o
respeito não acontecer, um servidor e/ou vigilante o convidará para sair do ambiente.

 

Art. 33. O usuário antes de entrar na biblioteca deverá cer�ficar-se de que suas mãos estão
limpas e secas.

 

Art. 34. Aos usuários recomenda-se também:

 

I - não se apoiar sobre os livros, não riscar, nem mesmo, de lápis e não dobrar as folhas;

 

II - se encontrar algum livro com folhas soltas ou rasgadas, comunicar imediatamente a um
servidor; 

 

III - não conversar, brincar, dar risadas em voz alta, para não prejudicar a concentração dos
demais usuários.

 

Art. 35. Os usuários deverão localizar as obras nas prateleiras das estantes através do
número de chamada conforme orientação do manual do usuário.

 

Art. 36. Os computadores des�nados à pesquisa na Internet e para o Portal da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) serão de acesso prioritário à
comunidade universitária.
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Seção III

Das penalidades

 

Art. 37. O usuário que cometer atos de indisciplina que comprometam as a�vidades e os
serviços das bibliotecas poderá ter seu cadastro suspenso e ficar sujeito às penalidades regimentais da
Ins�tuição.

 

Parágrafo único. São considerados atos indisciplinares passíveis de penalidade:

 

I - desrespeitar os servidores, colaboradores e usuários;

 

II - perturbar o estudo e as a�vidades técnicas; 

 

III - for flagrado saindo com material das bibliotecas sem ter efetuado o emprés�mo.

 

Art. 38. O usuário estará sujeito à penalidade quando não cumprir com o prazo
determinado para devolução do material.

 

Art. 39. A aplicação das penalidades referentes ao atraso na devolução do material do
Sibiuni será regulamentada através de Resolução específica.

 

Art. 40. No caso de extravio ou dano de qualquer obra do acervo, o usuário deverá
comunicar o fato à biblioteca e providenciar a sua reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 

Parágrafo único. Durante esse período, a biblioteca ressalva ao usuário o direito de re�rar
novos emprés�mos, desde que não esteja suspenso durante a ocorrência.

 

Art. 41. Caso a obra esteja esgotada, o usuário deverá repor o material por outro de
conteúdo idên�co, acompanhado de termo de doação/reposição.

 

§ 1º A indicação do material de conteúdo idên�co será de responsabilidade da Divisão de
Desenvolvimento de Acervo.

 

§ 2º A biblioteca não receberá obras apresentando rasuras, mofo, marca texto, mu�lações,
com carimbos de outras ins�tuições, dentre outros, bem como valores monetários em espécie.

 

§ 3º No caso de livros novos, doados em caráter de reposição de material, será
necessária a cópia da nota fiscal.

 

CAPÍTULO V

DOS SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS
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Seção I

Do emprés�mo domiciliar

 

Art. 42. Para a u�lização do serviço de emprés�mo domiciliar o usuário deverá estar
devidamente cadastrado.

 

§ 1º No cadastro constarão seus dados pessoais e qual a natureza do vínculo (matrícula ou
declaração) e sua categoria de usuário.

 

§ 2º O emprés�mo domiciliar será realizado mediante a apresentação de documento de
iden�dade com foto (quando necessário) e digitação do número de CPF e/ou senha.

 

§ 3º O número de materiais permi�dos para emprés�mo, para cada usuário, é de até 7
(sete) obras.

 

§ 4º Não será permi�do o emprés�mo de �tulos de exemplares iguais.

 

§ 5º Só será permi�do o emprés�mo de obra de referência e publicações seriadas com
base na anuência dos coordenadores das bibliotecas.

 

Seção II

Tipos de usuários e quan�dade de dias

 

Art. 43. Os prazos de emprés�mos variam de acordo com o �po de vínculo do usuário com
a Unilab, são eles:

 

I - alunos de graduação, 7 (sete) dias;

 

II - alunos de pós-graduação, 14 (quatorze) dias;

 

III - servidores e funcionários, 21 (vinte e um) dias; 

 

IV - usuários especiais, 7 (sete) dias.

 

Seção III

Da renovação de emprés�mo

 

Art. 44. O usuário poderá renovar os materiais emprestados desde que não tenha
nenhuma pendência na biblioteca.
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§ 1º A renovação será via internet (sistema Pergamum) e/ou no balcão da Biblioteca. Cada
exemplar poderá ser renovado por até 5 (cinco) vezes, desde que não haja reserva desse material por
outro usuário.

 

§ 2º Após a 5ª (quinta) renovação o usuário terá que devolver o material, o mesmo não
estando na reserva poderá ser emprestado novamente após inspeção de preservação e conservação.

 

§ 3º Caso o resultado da inspeção de preservação e conservação seja nega�va, o material
não poderá ser emprestado e deverá ser encaminhado para reparo e/ou restauração.

 

Seção IV

Da reserva de materiais emprestados

 

Art. 45. A reserva de materiais emprestados pode ser efetuada ou cancelada a qualquer
momento, pelo próprio usuário, via internet (sistema Pergamum) e/ou no balcão da biblioteca.

 

§ 1º A reserva é atendida na ordem em que foi efetuada.

 

§ 2º Após a devolução do item reservado, o primeiro usuário da lista de reserva tem até 24
(vinte e quatro) horas para realizar o emprés�mo do mesmo.

 

§ 3º O item reservado e não emprestado no prazo previsto estará automa�camente
disponível para o próximo usuário da lista de reserva.

 

§ 4º Ao usuário não será permi�da a reserva de obras ou itens que já se encontram
emprestados em seu nome.

 

Seção V

Da orientação de trabalhos acadêmicos

 

Art. 46. As bibliotecas da Unilab oferecem serviços de orientação na elaboração de
trabalhos acadêmicos, como: trabalhos de conclusão de curso (TCCs), monografias, dissertações, tese,
entre outros.

 

§ 1º O serviço de orientação/capacitação para trabalho acadêmico com base nas normas
ABNT e Vancouver pode ser individual ou em grupo, conforme programa de a�vidades de serviços aos
usuários.

 

§ 2º Para usufruir deste serviço o usuário deverá agendar previamente.

 

Seção VI

Da u�lização do portal de periódicos Capes
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Art. 47. O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a ins�tuições de ensino e pesquisa no
Brasil o melhor da produção cien�fica internacional.

 

§ 1º Para usufruir deste serviço o usuário deverá agendar previamente.

 

§ 2º O acesso ao Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
Nível Superior (Capes) tem o serviço disponibilizado em todos os computadores logados na rede dos
campi, bem como o acesso para todos os usuários quando fora do espaço �sico da universidade através
do CAFe.

 

§ 3º O serviço de orientação/capacitação para o acesso ao Portal de eriódicos da Capes
pode ser individual ou em grupo, conforme programa de a�vidades de serviços aos usuários.

 

Seção VII

Da catalogação na publicação - Ficha catalográfica

 

Art. 48. A ficha catalográfica contém as informações bibliográficas necessárias para
iden�ficar e localizar um livro ou outro documento por meio de seus códigos e descritores (palavras
chave).

 

§ 1º A ficha catalográfica deverá ser solicitada mediante o preenchimento de formulário
eletrônico.

 

§ 2º O usuário discente deverá solicitar a ficha catalográfica quando o trabalho es�ver na
fase de conclusão.

 

§ 3º As fichas catalográficas são confeccionadas por ordem de solicitação com o prazo
mínimo para envio/entrega de até 3 (três) dias, obedecendo a ordem de solicitação.

 

§ 4º Não se u�liza a ficha catalográfica nos TCCs, ar�gos cien�ficos, capítulos de livros,
relatórios técnicos, resumo expandido, ar�go completo de trabalhos apresentados em congressos,
encontros ou outros eventos cien�ficos.

 

§ 5º Deve aparecer na terceira página abaixo da metade inferior.

 

Seção VIII

Da visita orientada

 

Art. 49. O serviço de visita orientada tem o obje�vo de fornecer informações gerais sobre o
Sistema de Bibliotecas da Unilab, entre elas:
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I - serviços e produtos oferecidos;

 

II - horários de atendimento;

 

III - regulamento da biblioteca;

 

IV - disposição do acervo nas estantes; 

 

V - direitos e deveres dos usuários, entre outras informações.

 

§ 1º Os serviços de visitas orientadas são disponíveis à comunidade acadêmica e à
comunidade externa.

 

§ 2º Para usufruir deste serviço, o usuário e/ou comunidade externa deverá agendar
previamente.

 

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 50. Os materiais ou pertences pessoais que forem deixados (esquecidos e/ou achados)
nas bibliotecas serão recolhidos e guardados, como materiais achados e perdidos, por um período de 90
(noventa) dias. Após esse período, se os pertences não forem resgatados, as bibliotecas deverão doá-los
ou descartá-los.

 

Art. 51. Este regulamento poderá ser alterado sempre que exigirem o aperfeiçoamento do
processo administra�vo e funcional do Sibiuni.

 

Art. 52. Os casos de irregularidades e/ou danos ao patrimônio público no âmbito das
bibliotecas deverão ser comunicados, imediatamente, às suas coordenações.

 

Art. 53. Os casos omissos serão apreciados pela direção do Sibiuni e/ou pelas instâncias
superiores.

 

 

 

Referência: Processo nº 23282.008445/2021-57 SEI nº 0591154
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 98, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

  

Aprova o Regimento que dispõe sobre a
regulamentação do Sistema de Bibliotecas
da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Sibiuni/Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 81ª sessão ordinária, realizada no
dia 15 de dezembro de 2022, considerando o processo nº 23282.008446/2021-00,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento que dispõe sobre a regulamentação do Sistema de Bibliotecas
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Sibiuni/Unilab), na forma do
anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 34/2018/Consuni, de 17 de dezembro de 2018.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 02 de janeiro de 2023.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 16/12/2022, às 13:46, 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 0591155 e
o código CRC D2B82157.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 98, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

REGIMENTO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Do Sistema de Bibliotecas da Unilab

 

Art. 1º O Sistema de Bibliotecas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Sibiuni/Unilab), órgão suplementar, regulamentado através do art. 109 do Estatuto da
Unilab, aprovado por meio da Resolução Complementar Consuni nº 3, de 4 de dezembro de 2020, é
responsável pelo funcionamento sistêmico das bibliotecas da Unilab, a fim de oferecer suporte ao
desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da extensão.

 

Parágrafo único. O Sibiuni, diretamente subordinado à Reitoria, reger-se-á conforme o
disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab) e por este Regimento interno.

 

CAPÍTULO II

DA MISSÃO E FINALIDADE

Seção  I

Da missão

 

Art. 2º A missão do Sistema de Bibliotecas da Unilab é fomentar e fornecer serviços de
informação de excelência, indispensável no apoio ao ensino, aprendizagem e inves�gação cien�fica, além
de proporcionar a difusão e valorização do conhecimento produzido por meio da disseminação da
informação, sendo suporte de apoio ao pleno desempenho das a�vidades de ensino, pesquisa, extensão,
inovação e gestão da Unilab.

 

Seção II

Da finalidade

 

Art. 3º O Sistema de Bibliotecas da Unilab terá como finalidade se destacar como serviço
de excelência para a disseminação, desenvolvimento e prestação de recursos e serviços de informação
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inovadores nas áreas de conhecimento, técnico-cien�fico-informacional e administra�vas abrangidas
pela Universidade.

 

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

 

Art. 4º O Sistema de Bibliotecas da Unilab estrutura-se com a seguinte organização
administra�va:

 

I - Diretoria e Vice-Diretoria do Sibiuni;

 

II - Conselho Gestor do Sibiuni; 

 

III - Secretaria do Sibiuni;

 

IV - Bibliotecas Setoriais da Unilab;

 

V - Setor de Tecnologias e Recursos Digitais;

 

VI - Divisão de Desenvolvimento de Acervos;

 

VII - Setor de Atendimento e Serviços aos Usuários;

 

VIII - Seção de Processamento Técnico; 

 

IX - Seção de Seleção e Aquisição.

 

Seção I

Da diretoria e vice-diretoria

 

Art. 5º A direção do Sibiuni compete ao diretor e ao vice-diretor, estes deverão ser
ocupantes do cargo de Bibliotecário-Documentalista, conforme art. 6º da Lei Federal nº 4.084, de 30 de
junho de 1962, devidamente registrados no Conselho Regional de Biblioteconomia.

 

§ 1º O(a) diretor(a) do Sibiuni será indicado(a) pela Conselho Gestor e nomeado pelo
Reitor.

 

§ 2º O seu mandato será de 2 (dois) anos, sendo permi�da uma única recondução por
igual período.
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§ 3º O Conselho Gestor escolherá por voto aberto até 3 (três) indicações que serão
encaminhadas à Reitoria.

 

§ 4º A Reitoria escolherá entre os indicados, o(a) diretor(a) do Sibiuni.

 

§ 5º A função de diretor(a) do Sibiuni deverá ser exercido por servidor do corpo técnico-
administra�vo do Sistema de Bibliotecas da Unilab.

 

Art. 6º São atribuições do(a) diretor(a):

 

I - presidir o Conselho Gestor do Sibiuni;

 

II - planejar, administrar, coordenar e supervisionar as a�vidades do Sistema de Bibliotecas
da Unilab;

 

III - coordenar os trabalhos do Sistema de Bibliotecas cumprindo e fazendo cumprir as
decisões do Conselho Gestor, da Reitoria e do Conselho Universitário;

 

IV - expedir determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços das
bibliotecas, das divisões, dos setores e seções do Sibiuni;

 

V - elaborar o planejamento anual, em conformidade com os recursos financeiros,
humanos e as polí�cas definidas pelo Conselho Gestor e a direção do Sibiuni;

 

VI - elaborar relatório anual de a�vidades do Sistema de Bibliotecas da Unilab;

 

VII - designar as chefias das divisões, núcleos e bibliotecas do Sibiuni;

 

VIII - designar a lotação de servidores(as) e colaboradores(as) nas divisões, setores e
bibliotecas do Sibiuni;

 

IX - elaborar propostas orçamentárias do Sistema de Bibliotecas da Unilab;

 

X - administrar o orçamento, quando exis�r, do Sistema de Bibliotecas da Unilab;

 

XI - apresentar, anualmente, relatório de gestão ao Conselho Gestor e à Reitoria da Unilab;

 

XII - manter o Sistema de Bibliotecas ar�culado com os demais órgãos, ins�tutos, diretorias
e demais setores da Unilab;

 

XIII - autorizar a publicação de trabalhos elaborados pelos núcleos e bibliotecas do Sibiuni;
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XIV - zelar pela ordem e eficiência dos trabalhos, mantendo a disciplina;

 

XV - apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento;

 

XVI - estabelecer o horário de expediente dos servidores, conforme as necessidades dos
serviços;

 

XVII - reunir-se periodicamente para conhecimento de serviços e ações planejados pelas
divisões, setores e bibliotecas do Sibiuni;

 

XVIII - acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações, projetos e empreendimento
administra�vos das divisões, setores e bibliotecas do Sibiuni;

 

XIX - representar o Sistema de Bibliotecas na Unilab e fora;

 

XX - acompanhar os resultados das avaliações das comissões do Ins�tuto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) quando da autorização, reconhecimento ou
renovação dos cursos de graduação e repassar às bibliotecas os resultados dos processos avalia�vos;

 

XXI - avaliar o desempenho dos serviços das divisões, dos núcleos e das bibliotecas
setoriais;

 

XXII - promover e estabelecer um elo de comunicação, visando a melhoria dos serviços
oferecidos, e expandir a capacidade do usuário de par�cipação, avaliação e fiscalização através do serviço
de ouvidoria;

 

XXIII - observar a manutenção e o uso adequado dos equipamentos;

 

XXIV - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.

 

Seção II

Da vice-diretoria

 

Art. 7º A indicação do(a) vice-diretor(a) caberá, exclusivamente, ao diretor(a) do Sibiuni.

 

Art. 8º O(a) vice-diretor(a) terá responsabilidades exclusivas dele(a) ou divididas com o(a)
diretor(a), conforme a conveniência das necessidade e determinação do diretor.

 

Art. 9º São atribuições do(a) vice-diretor(a):
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I - subs�tuir automa�camente o(a) diretor(a) em suas faltas ou eventuais impedimentos; 

 

II - colaborar com o(a) diretor(a) na supervisão das a�vidades de gestão e administra�va
do Sibiuni.

 

Seção III

Do conselho gestor

 

Art. 10. O Conselho Gestor é órgão de deliberação, cabendo-lhe formular e aprovar a
polí�ca geral do Sistema de Bibliotecas da Unilab nos planos administra�vo, financeiro, patrimonial e
disciplinar.

 

Art. 11. O Conselho Gestor é cons�tuído:

 

I - pelo(a) diretor(a) do Sibiuni, como seu presidente;

 

II - pelo(a) vice-diretor(a);

 

III - pelo(a) chefe da divisão de desenvolvimento de acervos;

 

IV - pelo(a) chefe do Setor de Atendimento e Serviços aos Usuários;

 

V - pelo(a) chefe do Setor de Tecnologias e Recursos Digitais;

 

VI - pelo(a) chefe de cada biblioteca setorial;

 

VII - pelo(a) chefe da Seção de Processamento Técnico;

 

VIII - pelo(a) chefe da Seção de Seleção e Aquisição;

 

IX - por 2 (dois) integrantes do corpo técnico-administra�vo da Unilab indicados pelo
Conselho Universitário; 

 

X - por 1 (um) docente de cada unidade acadêmica, indicado pelo respec�vo diretor;

 

XI - por 2 (dois) integrantes do corpo discente da Unilab indicados pelo Diretório Central do
Estudantes (DCE).

 

§ 1º Os membros representantes, do corpo docente, dos técnico-administra�vos e dos
discentes, deste Conselho serão escolhidos com os respec�vos suplentes, com mandatos vinculados, para
subs�tuí-los em suas faltas ou impedimentos temporários.
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§ 2º Os integrantes do Conselho Gestor que não pertencem ao quadro de servidores do
Sibiuni, quais sejam os representantes mencionados nos incisos IX, X e XI, terão mandato de 2 (dois)
anos, permi�da 1 (uma) única recondução.

 

Art. 12. O Conselho Gestor reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por semestre e,
extraordinariamente, por convocação do Presidente do Conselho com a presença da maioria absoluta dos
seus membros, entendida como o número inteiro que se segue ao da metade do total dos membros que
integralizam o Conselho.

 

Art. 13. São atribuições do Conselho Gestor:

 

I - definir a polí�ca de gestão do Sistema de Bibliotecas da Unilab;

 

II - elaborar lista tríplice para escolha, pelo Reitor, do diretor(a) do Sistema de Bibliotecas
da Unilab;

 

III - propor e aprovar a criação, a fusão, o desdobramento ou a supressão da estrutura
administra�va do Sibiuni;

 

IV - aprovar a previsão de orçamento do Sistema de Bibliotecas da Unilab; 

 

V - rever periodicamente as norma�vas e procedimentos vigentes.

 

Seção IV

Da secretaria do Sibiuni

 

Art. 14. À secretaria do Sibiuni compete:

 

I - promover o apoio técnico-administra�vo em geral;

 

II - prestar suporte no trâmite dos processos administra�vos da biblioteca;

 

III - auxiliar a direção do Sibiuni no planejamento, organização, direção e controle de
projetos e a�vidades;

 

IV - acompanhar o desenvolvimento das a�vidades dos setores do Sibiuni, auxiliando no
gerenciamento quando solicitado pela direção do Sibiuni e do Conselho Gestor;

 

V - controlar a saída e recebimento de documentos administra�vos de servidores e
colaboradores do Sibiuni;

 
54

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 372 - 20 de dez de 2022



19/12/2022 07:49 SEI/UNILAB - 0591155 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=666411&infra_sis… 8/18

VI - monitorar, via protocolo, a tramitação de processos e documentos relacionados aos
recursos humanos, materiais, financeiros e administra�vos que passarem pelo Conselho Gestor e a
direção do Sibiuni;

 

VII - organizar e guardar, quando necessário, documentos administra�vos, financeiros e de
pessoal do Sibiuni;

 

VIII - organizar o inventário e administrar o material permanente do Sibiuni;

 

IX - elaborar ata de reunião quando solicitado;

 

X - assessorar na elaboração de termo de referência ou de projeto básico para a abertura
de processos;

 

XI - assessorar todas as a�vidades ligadas as ro�nas administra�vas da direção do Sibiuni;

 

XII - recepcionar pessoal e usuários na direção;

 

XIII - coordenar as listas administra�vas de telefones e e-mail do Sibiuni e da Unilab; 

 

XIV - executar outras tarefas correlatas.

 

Seção V

Das bibliotecas setoriais

 

Art. 15. As bibliotecas setoriais da Unilab mantêm acervos especializados, que visam
atender a demanda da comunidade acadêmica.

 

Subseção I

Da estrutura organizacional das bibliotecas setoriais

 

Art. 16. As bibliotecas setoriais terão a seguinte estrutura organizacional:

 

I - 1 (um) coordenador de biblioteca, em nível de gerência, do corpo técnico-administra�vo
do Sibiuni ocupante de cargo de Bibliotecário-Documentalista e devidamente registrado no respec�vo
Conselho Regional de Biblioteconomia; 

 

II - equipe de apoio cons�tuída de servidores técnico-administra�vos, terceirizados,
estagiários e bolsistas.
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Art. 17. Seus serviços são direcionados ao atendimento das necessidades informacionais
conforme as áreas do conhecimento priorizadas pela Unilab.

 

Art. 18. São bibliotecas setoriais do Sistema de Bibliotecas da Unilab:

 

I - Biblioteca Setorial do Campus das Auroras;

 

II - Biblioteca Setorial dos Palmares; 

 

III - Biblioteca Setorial do Campus dos Malês;

 

Subseção II

Das coordenações e/ou das bibliotecas setoriais

 

Art. 19. As coordenações das bibliotecas setoriais devem implementar e acompanhar o
cumprimento de procedimentos administra�vos além de gerenciar as ro�nas administra�vas.

 

Art. 20. As coordenações devem representar a biblioteca setorial em todas as instâncias do
campus e/ou unidade acadêmica.

 

Art. 21. São atribuições das bibliotecas setoriais e, consequentemente, dos coordenadores:

 

I - fornecer informações atualizadas quanto a infraestrutura da biblioteca e quanto ao
quadro de pessoal técnico;

 

II - disseminar informação com o obje�vo de facilitar o acesso e a geração do
conhecimento;

 

III - supervisionar o armazenamento do acervo u�lizado em consulta e emprés�mo;

 

IV - solicitar e supervisionar serviços de manutenção dos espaços �sicos;

 

V - divulgar os serviços prestados pela biblioteca a comunidade acadêmica;

 

VI - promover o recebimento de doações de obras para Unilab;

 

VII - gerenciar e promover a�vidade de atendimento ao público;

 

VIII - promover campanhas educa�vas para o bom uso do acervo e dos ambientes que
compõem a biblioteca;
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IX - promover ações que incen�vem o uso do acervo, o desenvolvimento da leitura e da
pesquisa e uso da biblioteca;

 

X - promover ações culturais, a�vidades de fomento à leitura e a pesquisa, eventos
culturais e a�vidades;

 

XI - promover ações que visem incen�var o usuário para a u�lização do sistema de
informação (PERGAMUM), portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e o repositório ins�tucional;

 

XII - estabelecer o horário de expediente dos colaboradores, conforme as necessidades dos
serviços;

 

XIII - organizar a biblioteca e prestar assessoria técnica nas visitas de avaliações das
comissões do INEP/MEC quando da autorização, reconhecimento ou renovação dos cursos;

 

XIV - coordenar os inventários de acervo e de bens patrimoniais anualmente;

 

XV - elaborar esta�s�cas de serviços e fornecer subsídios para a elaboração de
documentos de gestão;

 

XVI - avaliar serviços e produtos disponibilizados pela biblioteca;

 

XVII - promover a conservação do patrimônio - material bibliográfico, mobiliário etc.

 

XVIII - iden�ficar obras que necessitam de reparo e/ou restauração e solicitar providências
às instâncias;

 

XIX - prestar serviços de catalogação na fonte: de livros, periódicos, teses, dissertações e
trabalhos de conclusão de cursos editados pela comunidade acadêmica;

 

XX - colaborar nas a�vidades de preparo técnico e �sico do acervo, quando solicitado pela
Divisão de Desenvolvimento de Acervos;

 

XXI - colaborar nas a�vidades de capacitação e serviços aos usuários, quando solicitado
pelo Setor de Atendimento e Serviços aos Usuários;

 

XXII - par�cipar a�vamente, enquanto parceiro, no esforço conjunto da comunidade
cien�fica nacional e internacional, no domínio do acesso livre a outros repositórios ins�tucionais;
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XXIII - atender às demandas de informação e conteúdo da área de conhecimento do
campus ou unidade acadêmica;

 

XXIV - observar a manutenção e o uso adequado dos equipamentos; 

 

XXV - cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pelo Sibiuni.

 

Seção VI

Do Setor de Tecnologias e Recursos Digitais

 

Art. 22. O gerente do Setor de Tecnologias e Recursos Digitais deve ser do corpo técnico-
administra�vo do Sistema de Biblioteca da Unilab, ocupante de cargo de Bibliotecário-Documentalista e
devidamente registrado no respec�vo Conselho Regional de Biblioteconomia.

 

Art. 23. São atribuições da coordenação do Setor de Tecnologias e Recursos Digitais:

 

I - gerenciar e monitorar o site da biblioteca universitária e deliberar sobre a incorporação
de novos recursos visuais, tecnológicos e informacionais;

 

II - gerenciar as a�vidades que competem ao Sibiuni no âmbito do repositório ins�tucional
e a biblioteca digital;

 

III - dar suporte aos usuários para a criação de comunidades e coleções no repositório
ins�tucional;

 

IV - administrar as redes sociais do Sibiuni;

 

V - disseminar o acervo junto à comunidade, principalmente por meio de mecanismos on-
line;

 

VI - organizar e preservar o depósito legal da produção técnica cien�fica e ar�s�ca da
comunidade acadêmica;

 

VII - administrar e promover, no universo acadêmico da Unilab, fontes de informação
externas;

 

VIII - promover ações que visem incen�var o usuário para a u�lização do sistema de
informação (PERGAMUM), portal de periódicos da Capes e o repositório ins�tucional;

 

IX - promover meios de facilitar o acesso às bibliotecas virtuais/digitais - de acesso livre -
nacionais e internacionais, (por meio de treinamentos de acesso ao Portal Capes, adesão à Rede CAFe,
adesão a Capes WEBTV);
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X - coordenar e acompanhar a implantação, gestão e atualização do repositório
ins�tucional e biblioteca digital;

 

XI - promover acesso aos usuários e produtos de informação no ambiente virtual/digital
ligados a BD/RI;

 

XII - promover o armazenamento, a disponibilização de produção cien�fica e o aumento da
visibilidade dos resultados de pesquisas desenvolvidas pela Unilab;

 

XIII - propor polí�ca de informação para o repositório ins�tucional da Unilab;

 

XIV - hospedar os periódicos cien�ficos da Unilab, bem como gerenciar, assessorar e
prestar atendimento aos usuários;

 

XV - orientar os usuários sobre questões de é�ca editorial e normalização de publicações
on line de usuários do Sibiuni;

 

XVI - fomentar a divulgação de publicações seriadas hospedadas no site do Sibiuni;

 

XVII - organizar de forma sistemá�ca os materiais resultantes da produção cien�fica da
Universidade;

 

XVIII - administrar o site - link - do Sibiuni;

 

XIX - observar a manutenção e o uso adequado dos equipamentos; 

 

XX - cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pelo Sibiuni.

 

Seção VII

Da Divisão e Desenvolvimento de Acervos

 

Art. 24. O gerente da divisão de desenvolvimento de acervos deve ser do corpo técnico-
administra�vo do Sistema de Biblioteca da Unilab, ocupante de cargo de Bibliotecário-Documentalista e
devidamente registrado no respec�vo Conselho Regional de Biblioteconomia.

 

Art. 25. A Divisão de Desenvolvimento de Acervos é o setor responsável pelo crescimento
de maneira equilibrada e racional, estabelecendo prioridades para a aquisição do material e
determinando critérios para a sua seleção e atualização, assim como, diretrizes de desbastamento e
descarte.
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Art. 26. São atribuições da Divisão Desenvolvimento de Acervos e, consequentemente, das
seções de Processamento Técnico e de Seleção e Aquisição de Materiais:

 

I - construir e estabelecer critérios e prioridades com relação à seleção e a aquisição do
material que irá compor os acervos do Sistema de Bibliotecas da Unilab;

 

II - catalogar e classificar as obras e fazer a manutenção técnica do acervo do Sibiuni;

 

III - ampliar, atualizar e/ou subs�tuir/renovar o acervo do Sibiuni, segundo as demandas
dos cursos e dos ins�tutos;

 

IV - criar polí�cas e coordenar as a�vidades de permuta entre ins�tuições;

 

V - solicitar doações específicas e propor permuta de material a outras ins�tuições;

 

VI - conferir o recebimento, selecionar e organizar o material de acordo com os processos
de licitação para compra de acervo;

 

VII - cons�tuir mecanismos de avaliação do acervo para desfazimento que emi�rá relatório
com avaliação das obras que serão encaminhadas para descarte;

 

VIII - ins�tuir mecanismos e ações para promover a conservação, preservação e
restauração de obras do Sibiuni;

 

IX - administrar o banco de dados geral para aquisição de acervo bibliográfico,
acompanhando a aquisição e o recebimento do material;

 

X - executar e manter atualizada a polí�ca de desenvolvimento de acervo;

 

XI - ins�tuir polí�ca de aquisição, expansão e atualização do acervo;

 

XII - avaliar as sugestões de aquisição dos usuários;

 

XIII - informar os usuários com relação aos procedimentos de compra e de avaliação de
acervos pelos órgãos reguladores;

 

XIV - prestar atendimento aos usuários no que se refere às bibliografias dos projetos
polí�cos pedagógicos dos cursos;

 

XV - avaliar as coleções junto aos usuários e especialistas da área quando houver a
necessidade para obras específicas;
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XVI - coordenar a�vidade de seleção e higienização de doações bibliográficas;

 

XVII - realizar a manutenção e atualização dos dados do acervo no catálogo on-line;

 

XVIII - realizar pesquisa e normalização de termos autorizados para padronização de
editores, autores e assuntos;

 

XIX - elaborar e manter atualizada normas inerentes aos processos de classificação,
catalogação relacionados ao processamento técnico de materiais;

 

XX - gerenciar e executar as a�vidades de atendimento ao público da divisão e suas seções;

 

XXI - executar outras a�vidades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pelas
instâncias competentes; 

 

XXII - observar a manutenção e o uso adequado dos equipamentos.

 

Subseção I

Da composição

 

Art. 27. A Divisão de Desenvolvimento de Acervos é composta:

 

I - pela Seção de Processamento Técnico; 

 

II - pela Seção de Seleção e Aquisição.

 

Seção VIII

Do Setor de Atendimento e Serviços aos Usuários

 

Art. 28. O gerente do Setor de Atendimento e Serviços aos Usuários deve ser do corpo
técnico-administra�vo do Sistema de Biblioteca da Unilab, ocupante de cargo de Bibliotecário-
Documentalista e devidamente registrado no respec�vo Conselho Regional de Biblioteconomia.

 

Art. 29. O Setor de Atendimento e Serviços aos Usuários é responsável pelos processos de
busca, pesquisa e u�lização de informações buscando qualidade para serviços prestados aos usuários.

 

Art. 30. O Setor de Atendimento e Serviços aos Usuários, também, é o setor responsável
na orientação de usuários com necessidade no uso adequado das fontes de informação e recursos
tecnológicos ligados a produção de trabalhos acadêmicos.

 

Art. 31. São atribuições do Setor de Atendimento e Serviços aos Usuários:
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I - dar suporte, de forma sistêmica, às a�vidades relacionadas a pesquisa cien�ficas dos
usuários;

 

II - construir e estabelecer critérios e prioridades com relação ao estudo da comunidade
acadêmica, do uso da informação e do usuário;

 

III - criar e gerenciar programa de atendimento e capacitação de usuários do Sibiuni;

 

IV - conhecer o perfil da comunidade acadêmica atendida, e verificar se suas necessidades
de informação estão sendo atendidas ou sa�sfeitas de maneira adequada;

 

V - formalizar polí�cas que visam orientar o uso adequado dos serviços voltados para os
usuários;

 

VI - orientar os usuários com relação ao uso dos serviços direcionados aos usuários do
Sibiuni;

 

VII - coordenar o programa de visita orientada;

 

VIII - coordenar e supervisionar os serviços de orientação dos usuários no uso de base de
dados e normalização;

 

IX - coordenar programas com serviços de suporte à pesquisa;

 

X - prestar assessoria para a solicitação de Interna�onal Standard Book Number na Agência
Brasileira de ISBN para publicações de servidores da Unilab;

 

XI - prestar assessoria para a solicitação de Interna�onal Standard Serial Number no Centro
Brasileira de ISSN para publicações de servidores da Unilab;

 

XII - apurar e analisar sistema�camente as manifestações crí�cas, sugestões e de
cumprimentos, através de urnas coletoras (caixa de sugestão) e do serviço de ouvidoria;

 

XIII - gerenciar e executar as a�vidades de atendimento ao público do setor, divisões e
seções;

 

XIV - executar outras a�vidades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pelas
instâncias competentes; 

 

XV - observar a manutenção dos equipamentos.
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CAPÍTULO IV

DOS SERVIÇOS

 

Art. 32. Os principais serviços do Sistema de Bibliotecas da Unilab ofertados aos seus
usuários são:

 

I - emprés�mo domiciliar;

 

II - emprés�mo especial;

 

III - emprés�mo entre bibliotecas do Sibiuni;

 

IV - consulta ao acervo em geral in loco;

 

V - consultas on-line ao acervo;

 

VI - orientações de pesquisa, consulta a bancos de dados e base de dados de pesquisa;

 

VII - catalogação na publicação - fichas catalográficas;

 

VIII - reserva de material bibliográfico, passível do serviço de emprés�mo domiciliar;

 

IX - renovação de material bibliográfico, desde que não haja reserva e deve ser realizada
no dia do vencimento para não gerar multa;

 

X - visita orientada;

 

XI - treinamento ao usuário;

 

XII - orientação sobre normalização de trabalhos acadêmicos, conforme a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Vancouver;

 

XIII - acesso ao Portal de Periódicos da Capes;

 

XIV - acesso à rede mundial de computadores via wireless e computadores para usuários;

 

XV - orientações, aos usuários do Sibiuni, na elaboração de currículo la�es; 

 

XVI - gerenciamento de informações da produção técnico-cien�fico de toda comunidade
acadêmica da Unilab do Sibiuni (repositório ins�tucional).
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CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 33. As bibliotecas deverão divulgar seus produtos e serviços de informação, eventos
culturais dentre outros, através das visitas programadas, murais, folders, exposições temá�cas, home-
page e demais canais de comunicação disponíveis.

 

Art. 34. As bibliotecas que integram o Sistema de Bibliotecas da Unilab, são as depositárias
da produção acadêmica da Universidade;

 

§ 1º Para a entrega do depósito, será obrigatório o preenchimento, assinado e datado, do
termo de autorização do autor para publicização e declaração de autoria do documento depositado.

 

§ 2º As teses e dissertações defendidas em outras Ins�tuições de Ensino por servidores
docentes e técnico-administra�vos deverão ter seu depósito efetuado, também, junto a bibliotecas
depositárias da Unilab.

 

§ 3º A expedição de qualquer declaração de depósito de trabalho de conclusão de curso,
monografia de graduação e especialização, dissertação e tese cabe, exclusivamente, às bibliotecas
depositárias.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 35. As reclamações e/ou sugestões deverão ser encaminhadas à direção do Sistema de
Bibliotecas da Unilab.

 

Art. 36. Este Regimento poderá ser alterado a qualquer momento, sendo apreciada a
modificação pelo Consuni, obedecendo-se aos aspectos norma�vos e legais per�nentes.

 

Art. 37. Os casos omissos serão apreciados pela direção do Sibiuni e/ou pelas instâncias
superiores.
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Referência: Processo nº 23282.008446/2021-00 SEI nº 0591155
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 99, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

  

Aprova o Plano Anual de A�vidades de
Auditoria Interna (PAINT) 2023 da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 81ª sessão ordinária, realizada no
dia 15 de dezembro de 2022, considerando o processo nº 23282.017107/2022-97,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna (PAINT) 2023 da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na forma do anexo, parte
integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 02 de janeiro de 2023.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 16/12/2022, às 13:46, 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 0591156 e
o código CRC A564FA5D.

 

Referência: Processo nº 23282.017107/2022-97 SEI nº 0591156
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Por que esse trabalho foi 
realizado? 

As normas de auditoria interna exigem a consecução de um 

plano para orientar os trabalhos a serem executados, 

baseando-se na avaliação dos riscos. A Instrução Normativa 

CGU n.º 5, de 27 de agosto de 2021 apresenta as normas 

que orientam a elaboração do plano de auditoria interna. 

Ademais, a Controladoria Geral da União (CGU) por meio 

do sistema e-Aud disponibilizou ferramentas para auxiliar 

no desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, a 

realização deve ser feita considerando, na determinação das 

ações, a materialidade, a criticidade e a relevância. Por fim, 

procura-se agregar valor à comunidade acadêmica e a alta 

gestão, tendo em vista os recursos humanos e materiais 

disponíveis. 

 

 

 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

 

Elaboração do 

PAINT – Plano 

Anual de Auditoria 

Interna da Unilab, 

para o exercício de 

2023. 
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1. DA INTRODUÇÃO 

 

Todas as unidades necessitam de organização e planejamento para nortear a 

execução de suas atividades ao longo dos meses, por conseguinte, a Controladoria Geral 

da União (CGU) instituiu a Instrução Normativa n° 5, de 27 de agosto de 2021, que 

estabelece as normas para elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).  

O PAINT é o documento que elenca as atividades de auditoria a serem 

desenvolvidas por um determinado período. Além disso, a elaboração desse plano visa 

definir os trabalhos prioritários a serem realizados.  

Como basilar, para elaboração deste plano, foi usada a Instrução Normativa 

SFC/CGU n° 5/2021, que dispõe sobre o PAINT, sobre o Relatório Anual de Atividades 

de Auditoria Interna (RAINT) e sobre o parecer da prestação de contas da entidade das 

Unidades de Auditoria Interna Governamental sujeitas à supervisão técnica do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal, entre outras providências. Ademais, 

utilizou-se planilhas disponibilizadas pelo e-Aud, sistema da CGU.  

Os princípios orientadores na elaboração do plano foram a autonomia técnica, a 

objetividade e a harmonização com as estratégias, os objetivos e os riscos da Unidade 

Auditada.  

O principal objetivo do PAINT é definir temas e macroprocessos a serem 

trabalhados no exercício seguinte, por meio de procedimentos ordenados e sistemáticos, 

contribuindo com a Administração na busca por resultados satisfatórios quanto à 

eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e legitimidade dos atos e fatos da gestão.  

Dessa forma, procura-se sempre alinhar as ações de auditoria interna realizadas 

com as ações propostas para o desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento 

institucional, desenvolvimento regional, desenvolvimento das relações institucionais e 

principalmente desenvolvimento da crescente responsabilidade social da UNILAB. 

Empenha-se em observar os planos, as metas e os objetivos da administração pública, 

como também a legislação aplicável e os trabalhos realizados pelos órgãos de controle, 
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externo (TCU- Tribunal de Contas da União) e interno (CGU- Controladoria Geral da 

União). 

Cabe ressaltar que desde o PAINT de 2016, elaborado em meados do exercício de 

2015, utiliza-se uma concepção de Auditoria Baseada em Risco, com elaboração da 

matriz de risco. Toda a equipe, busca priorizar as ações a serem realizadas considerando, 

prioritariamente, os riscos inerentes a cada área, bem como a utilização da matriz de risco 

contendo a materialidade, criticidade e relevância. Destarte, foram relacionados os 

procedimentos de análise que serão adotados nas unidades administrativas consideradas 

de maior relevância e grau de risco. Contudo, no decorrer do exercício poderão ser 

incluídas outras atividades a serem objeto de ações de auditoria.  

Ademais, na elaboração das atividades de auditoria procura-se considerar o 

planejamento estratégico da unidade auditada, as expectativas da alta administração, os 

riscos significativos a que a unidade está exposta e os processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e de controles internos. 

Por fim, conforme preconiza o art. 4° da IN/CGU n° 5/2021, o PAINT 2023 

conterá no mínimo: a relação dos serviços de auditoria a serem realizados pela UAIG; 

com informações sobre o tipo de serviço (avaliação, consultoria ou apuração), o objeto; 

o objetivo; datas previstas de início e conclusão; carga horária prevista; e a origem da 

demanda. Ademais de conter a previsão de alocação da força de trabalho, nas seguintes 

categorias: serviços de auditoria; capacitação; monitoramento das recomendações 

emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas; gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental; levantamento de informações 

para órgãos de controle interno ou externo; gestão interna; e demandas extraordinárias 

recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT. 
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2. DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 

2.1 Da Instituição 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab), criada pela Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, é uma instituição autárquica 

pública federal de Ensino Superior, com sede e foro na cidade de Redenção, no Maciço 

do Baturité, no Estado do Ceará e, atualmente, com os seguintes Campis: Campus da 

Liberdade, Campus dos Auroras e Campus dos Malês (São Francisco do Conde/BA), 

além da Unidade Acadêmica dos Palmares (Acarape/CE).  

A Unilab é uma universidade pertencente à administração pública indireta na qual 

a autarquia é pessoa jurídica de direito público vinculada ao Ministério da Educação. Ela 

surgiu no cenário do Ensino Superior brasileiro com um projeto pedagógico baseado nos 

princípios de cooperação solidária entre os países de língua portuguesa, pautada nessa 

temática a Auditoria Interna trabalha no apoio à gestão, verificando o controle interno e 

apoiando no alcance de objetivos.  

Desta forma, por ter sido criada baseando-se no princípio de cooperação solidária, 

desenvolveu parceria com outros países, principalmente africanos, desenvolvendo formas 

de crescimento econômico, político e social entre os estudantes, formando cidadãos 

capazes de multiplicar o aprendizado.  

Em seu Estatuto, a Unilab tem como um de seus objetivos ministrar ensino 

superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a 

extensão universitária, tendo como missão institucional específica formar recursos 

humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa (Palop), bem como promover o desenvolvimento regional, 

o intercâmbio cultural, científico e educacional. 
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 Ademais, para desenvolver todas as atividades desejadas, esta universidade 

possui autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial 

nos termos da Constituição Federal e do Estatuto vigente.  

Informações mais detalhadas sobre a Unilab podem ser consultadas através da 

página institucional na internet:  

https://unilab.edu.br/ 

 

2.2 Da Estrutura Acadêmica e Organizacional 

 

Apesar de ser uma universidade nova, instalada em 25 de maio de 2011, a Unilab 

conta atualmente com 28 cursos de graduação, sendo 25 presenciais e 03 na modalidade 

a distância, distribuídos em 2 estados da República Federativa do Brasil. Conforme 

distribuição disponibilizadas pela Pró-reitoria de Graduação: 

 

Ceará:  

Administração Pública presencial 

Administração Pública EaD 

Agronomia 

Antropologia 

Ciências Biológicas 

Ciências Naturais EaD 

Enfermagem 

Engenharia de Alimentos 

Engenharia de Computação 

Engenharia de Energias 

Farmácia 

Física 

História 

Humanidades 
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Letras - Língua Inglesa 

Letras -Língua Portuguesa presencial 

Letras -Língua Portuguesa EaD 

Matemática 

Pedagogia 

Química 

Serviço Social 

Sociologia 

 

Bahia:  

Letras - Língua Portuguesa 

Ciências Sociais 

História 

Pedagogia 

Relações Internacionais 

Humanidades 

 

Ademais, a pós-graduação conta com 16 cursos, sendo 09 cursos de pós-

graduação Stricto Sensu e 07 cursos de pós-graduação Lato Sensu. Conforme informações 

apresentadas pela Pró-reitoria de Pós-Graduação:  

 

 Mestrados:  

Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente 

Mestrado Acadêmico em Enfermagem – MAENF 

Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem 

Mestrado Acadêmico em Estudos de Linguagem: Contextos Lusófonos Brasil-

África 

Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis – 

MASTS 

Mestrado Associado em Antropologia UFC-UNILAB 
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Mestrado Interdisciplinar em Humanidades – MIH 

Mestrado Profissional em Ensino e Formação Docente (associação com IFCE) 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT 

    

Especializações:  

Especialização em Sistemas Agrícolas Sustentáveis do Semiárido 

Ciência é 10! 

Gênero, Diversidade e Direitos Humanos  

Gestão em Saúde 

Gestão Pública 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa  

Metodologias Interdisciplinares e Interculturais para o Ensino Fundamental e 

Médio 

 

O quadro de servidores da Unilab é composto por 381 docentes ativos de vínculo 

efetivo, 6 docentes substitutos e 360 técnicos-administrativos ativos de vínculo 

permanente. 
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3.  DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

Em um breve histórico sobre a Unidade de Auditoria Interna Governamental da 

Unilab, ratifica-se que ela foi constituída no ano de 2012 e como objetivo tem-se o 

fortalecimento da gestão, com o acompanhamento de seus resultados e atos e 

monitoramento das ações de controle. Outro importante objetivo é propor melhorias e 

ações corretivas, assim como, apoiar os órgãos de controles interno e externo. 

A UAIG da Unilab é a unidade especializada da universidade para realizar a 

atividade de auditoria interna, sendo um órgão técnico de controle e assessoramento 

diretamente vinculado ao Conselho Universitário e subordinado tecnicamente ao Órgão 

Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.  

Destaca-se que as atividades de auditorias são desenvolvidas no escopo: 

avaliação, consultoria e apuração. Ademais, os trabalhos realizados pela Auditoria Interna 

tratam-se de atividades independentes, objetivando a avaliação dos controles, de forma 

amostral, agregando valor às operações realizadas no âmbito da Gestão, bem como 

assessorando e prestando consultoria, no que couber, quanto a assuntos relacionados. Esta 

unidade possui importância estratégica para a Universidade, auxiliando-a a alcançar seus 

objetivos por meio de abordagem sistemática de avaliação e propostas de melhorias em 

seus processos, gerenciamento de riscos, controles e governança corporativa, visando à 

utilização de seus recursos de forma eficiente, eficaz e efetiva.  

As ações de Auditoria são pautadas por técnicas e procedimentos específicos pré-

estabelecidos por órgãos internacionais e adequados à realidade institucional mediante os 

programas e planos internos de auditoria. Na consecução de suas ações, a Auditoria 

Interna executa ações de natureza fiscalizatória, de avaliação, de controle, de 

monitoramento e de assessoramento. 

A Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de 

assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a 

agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus 

objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e 

racionalizando as ações de controle interno. 
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Ressalta-se que através da Portaria GR nº 528, de 18 de dezembro de 2012, 

instituiu-se a Auditoria Interna, nos termos do artigo 14, presente no Decreto nº 3.591, de 

06 de setembro de 2000, estando vinculada diretamente ao Conselho Universitário, 

conforme orientado pela CGU e aprovado pelo CONSUNI em regimento interno pela 

Resolução Consuni/Unilab nº 20, de 22 de abril de 2021. 

Por fim, segue abaixo um quadro demonstrativo com a missão, visão e valores da 

Auditoria Interna da Unilab: 

 

 

 

 

 

MISSÃO 

 

Fortalecer a gestão e 

racionalizar as ações 

de controle e 

fiscalização, bem 

como assessorar, no 

âmbito da UNILAB, 

os órgãos do Sistema 

de Controle Interno 

do Poder Executivo 

Federal e o Tribunal 

de Contas da União, 

visando garantir a 

eficiência e a 

eficácia na aplicação 

dos recursos públicos 

no campo de ação 

desta instituição. 

 

 

 

VALORES 

 

 

 

 

 

 

Ética; 

    Competência e 

qualidade; 

    Independência; 

    Trabalho em 

equipe; 

    Clientes internos 

bem atendidos; 

    Excelência; e 

    Compromisso 

com resultados. 

 

 

 

 

 

VISÃO 

 

Ser reconhecida 

como uma entidade 

de referência em 

Auditoria Interna na 

esfera do Serviço 

Público Federal, 

aprimorando cada 

vez mais seus 

processos e serviços, 

de forma ética, 

visando a excelência 

do controle interno 

como instrumento de 

gestão 

governamental. 
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3.1 Da Estrutura da Auditoria Interna 

 

A equipe de Auditoria Interna da Unilab é composta por três servidores, além de 

uma estagiária. 

 

Servidores Funções 

Marcondes Chaves De Souza Auditor 

Raimundo Aristeu dos Santos Maia Auditor 

Maira Cristina Amorim Chefe da Auditoria Interna 

 

A atual chefia de auditoria interna foi designada pela Portaria Reitoria n° 

460/2020, publicada em 9 de novembro de 2020. Ademais, a aprovação do Conselho 

Universitário (Consuni) consubstanciou-se pela Resolução Consuni nº 6/2020, de 29 de 

julho de 2020. Além disso, a indicação da Chefe de Auditoria Interna foi submetida à 

aprovação da Controladoria-Geral da União e confirmada por meio do OFÍCIO Nº 

18916/2020/SE/CGU, datado de 22 de outubro de 2020. 
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4.  DA RESERVA TÉCNICA E DAS DEMANDAS 

EXTRAORDINÁRIAS 

 

Com o advento da Instrução Normativa Nº 5, de 27 de agosto de 2021, a UAIG 

destina anualmente horas acerca da execução de trabalho para reserva técnica. A demanda 

originou-se no decorrer dos anos com solicitações extraordinárias crescentes, com isso 

estamos destinando algumas horas do PAINT 2023 a essas demandas, com fito na 

normativa citada, que determina previsão de alocação da força de trabalho, na seguinte 

categoria: “demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do 

PAINT”. 

Ressalta-se que cada demanda extraordinária é analisada de maneira 

individualizada e o tratamento padrão pode ser alterado de acordo com a criticidade e 

urgência apresentada na atividade. Todavia, a indicação de tratamento de demandas 

extraordinárias é realizada de tal forma que evite comprometimento na execução do 

PAINT previamente definido.  

Por fim, visando ao adequado e viável tratamento das demandas extraordinárias, 

procede-se com uma análise prévia do caso priorizando a urgência e os riscos envolvidos, 

bem como a capacidade técnica e operacional da Auditoria Interna. 
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5. DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA ATIVIDADE 

DE AUDITORIA INTERNA 

 

O Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental, 

instituído pela IN CGU/SFC nº 3/2017 aborda diversas temáticas acerca da promoção da 

qualidade nas auditorias internas. 

Ademais, a Audin da Unilab a cada ano promove mais ações para implementação 

da qualidade, pois possui como objetivo promover “uma cultura que resulta em 

comportamentos, atitudes e processos que proporcionam a entrega de produtos de alto 

valor agregado, atendendo às expectativas das partes interessadas”. Para alcançar esse 

fim, inicialmente, é essencial o treinamento qualificado de todos os membros da Auditoria 

Interna e para isso estão previstas ações de capacitação, bem como um tópico específico 

contendo uma programação de temáticas almejadas. 

Assim, o PAINT é elaborado visando a maior compatibilidade possível com a 

realidade da execução das ações que serão realizadas no exercício seguinte. Desta forma, 

busca-se em todo o documento implementar atividades que possam garantir a gestão e 

melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental. A necessidade de 

adquirir e atualizar o conhecimento dos servidores é expressiva, devido ao elevado 

número de setores distintos em que é necessário realizar ações de auditoria.  

Como forma de melhoria da qualidade e de assegurar a transparência nas 

atividades de auditoria, todos os relatórios de auditoria são disponibilizados no site da 

Unilab, que podem ser acessados pelo http://www.unilab.edu.br/auditoria-interna/, e 

publicados no Boletim de Serviço da universidade, que se constitui em um veículo de 

comunicação oficial interna, destinado a dar publicidade aos atos e procedimentos 

formais da Instituição. Assim, os discentes, os servidores e toda a comunidade acadêmica 

possuem acesso aos trabalhos de auditoria interna, logo após a sua conclusão.  

Desta forma, este setor garante a acessibilidade de seus atos através da página 

eletrônica da auditoria interna no site da instituição. 
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Por fim, a Auditoria Interna, em 2023, apresenta mais ações em seu PAINT para 

garantir o desenvolvimento da gestão da qualidade, conforme consta na orientação da 

Instrução Normativa Nº 5, de 27 de agosto de 2021, que determina previsão de alocação 

da força de trabalho, na seguinte categoria: “gestão e melhoria da qualidade da atividade 

de auditoria interna governamental”. 
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6. DA CAPACITAÇÃO  

 

No que se refere a capacitação, destaca-se, o seguinte parágrafo do art. 4° da IN 

CGU nº 5/2021: 

§ 2º A alocação de horas para atividades de capacitação deve considerar o 

quantitativo mínimo de 40 horas anuais para cada auditor, incluído o titular 

da unidade, em treinamentos, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu 

e eventos compatíveis com a atividade de auditoria, ao universo de auditoria 

da UAIG e às competências requeridas dos auditores. 

 

A Auditoria Interna tem como função principal monitorar a efetividade e 

eficiência dos controles internos administrativos da instituição. Para isto, é fundamental 

que os auditores internos tenham um amplo conhecimento de todas as atividades que 

envolvem a consecução dos objetivos da UNILAB, desta feita, é de fundamental 

importância a alocação de recursos orçamentários no sentido de viabilizar a participação 

dos membros da Auditoria Interna em capacitações. 

Consoante determina o Art. 4º da IN CGU nº 5/2021 a Unidade de Auditoria 

Interna Governamental disponibilizará em seu plano no mínimo 40 horas de capacitação 

para cada membro da auditoria. Ademais, capacitação é o ato de tornar-se apto, habilitado, 

conforme define os principais dicionários.  

Dessa forma, destaca-se que o aprimoramento institucional e o fortalecimento das 

atividades de Auditoria Interna na Instituição são de fundamental importância para a 

consecução das suas atividades nas respectivas áreas de atuação. Tal aprimoramento se 

dará com a viabilização da participação dos servidores lotados na Audin em capacitações 

específicas, que propiciarão a troca de experiências e novos conhecimentos. 

Destarte, objetivando a capacitação e o desenvolvimento do setor de Auditoria 

Interna, os integrantes deste setor buscam sempre aprimorar seus conhecimentos através 

de atualizações constantes e do estudo contínuo de normas e regulamentos que regem o 

serviço público. A necessidade da capacitação continuada da equipe é essencial para a 

realização de trabalhos tempestivos às necessidades da Universidade.  
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6.1 Das Capacitações Previstas 

 

Ratifica-se a previsão do art. 4° da IN SFC/CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021, 

visando atender às necessidades da instituição e ao aumento na qualidade dos trabalhos 

desta unidade, inclui-se no PAINT a participação nos eventos recomendados pelos órgãos 

de controle, entre outros. 

 Segue o quadro de previsão de tipos de capacitação para os servidores lotados na 

auditoria interna para o exercício de 2022: 

 

 

Tipos de Capacitações 

 

Fórum Nacional de Auditores 

Internos das Instituições Federais do 

MEC - FONAI/MEC 

Treinamentos internos Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas (PDP)  

Cursos oferecidos por outros 

órgãos ou empresas em diversas áreas na 

área de auditoria governamental, 

integridade, combate à fraude e à 

corrupção, PGMQ ou outros temas 

relacionados aos objetos a serem 

auditados. 

Cursos de capacitação ministrados 

pela CGU e pelo TCU 
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6.2 Da Previsão de orçamento da auditoria interna para capacitações 

 

Previsão de gastos da Auditoria Interna com a capacitação 

Evento Participantes Inscrições Diárias Passagens Total 
56°FonaiTec 02 1.000,00 400,00 800,00 4.400,00 
57°FonaiTec 01 1.000,00 400,00 800,00 2.200,00 
Capacitações 

relativas aos 

temas 

auditados, 

integridade, 

PGMQ, 

prevenção de 

fraude e 

corrupção  

01 500,00 400,00 800,00 1.700,00 

TOTAL     R$ 8.300,00 

 

Para compor o total de horas exigidas pela norma (IN CGU nº 5/2021), também, 

serão realizados cursos gratuitos. Ressalta-se que os valores apresentados são estimativas. 

Por fim, conforme deliberado na 81ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, as 

visitas técnicas, caso necessárias, que serão realizadas no campus situado fora de sede, 

em outro estado (Bahia - SFC), não necessitarão de orçamento pré-aprovado, sendo 

suficiente solicitar, considerando a disponibilidade orçamentária. 
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7.  DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2023 - 

UNILAB 

 

Sabe-se que todas as organizações necessitam de planejamento orçamentário 

para executar suas atividades. Destarte, para isso o projeto de lei orçamentária de 

iniciativa do Poder Executivo e com estrutura e nível de detalhamento definidos pela Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício é realizado anualmente.  

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) é enviado ao Congresso 

Nacional até o dia 31 de agosto (quatro meses antes do encerramento do exercício 

financeiro), necessitando ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão 

legislativa. Ressalta-se que a Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento pelo qual o 

Governo prevê a arrecadação de receitas e fixa a realização de despesas.  

Consoante pode ser visto na Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual 

compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público; o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da 

seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 

pelo Poder Público.  

Por tratar-se de Instituição de Ensino Federal vinculada ao Ministério da 

Educação, a Unilab possui seu orçamento compreendido no orçamento fiscal. Dessa 

forma, a proposta orçamentária anual da Unilab para o exercício de 2023, com o objetivo 

de atender as ações acerca das atividades, projetos e operações especiais para a 

manutenção de toda a infraestrutura composta pela Unilab, prevê um montante de R$ 

157.060.159,00, distribuídos conforme quadro a seguir. Estes valores podem ser 

incrementados por suplementações e emendas no decorrer do exercício. 
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Por conseguinte, devido à grande importância desse instrumento de 

planejamento para o dia-a-dia da universidade, a Auditoria Interna utiliza a materialidade 

da PLOA para auxiliar na elaboração da matriz de risco. Assim, segue o resumo 

orçamentário apresentado no Projeto de Lei Orçamentária Anual para Universidade da 

Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira:  

 

 

(Fonte:https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-

anuais/2023/ploa/Volume5.pdf, Acesso em out/2022)  
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8. DO PAINT  

 

8.1 Da Legislação  

 

O Plano Anual de Auditoria Interna, que será executado no exercício de 2023, 

respalda-se nas normas editadas pela Controladoria Geral da União/ Secretaria Federal de 

Controle Interno, destacando-se a Instrução Normativa CGU n° 5/2021. Além disso, para 

sua concepção utilizou-se os documentos e as planilhas fornecidas pelo sistema e-Aud 

(sistema utilizado pela CGU). 

Ressalta-se que, em sua elaboração, consideraram-se os dados apresentados no 

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Destarte, o elemento basilar na escolha das 

atividades a serem desenvolvidas no PAINT é a matriz de risco, de elaboração própria, 

que considera materialidade, criticidade e relevância.  

Por último, o desenvolvimento do PAINT espelha-se, também, nas diretrizes 

adotadas pela instituição, assim como no histórico de atos praticados pela gestão ao longo 

dos exercícios anteriores, ordenando as atividades a serem realizadas no exercício, 

cumprindo as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e, principalmente, na confiabilidade dos controles internos. 

 

8.2 Dos Fatores para Elaboração do PAINT 

 

Para a consecução do Plano Anual de Auditoria Interna 2023, aplicou-se a 

metodologia da elaboração de matriz de risco e considerou-se o explanado nos artigos 3° 

e 4º da Instrução Normativa CGU n° 5, de 27 de agosto de 2021, e nos itens 85 e 86 do 

anexo da IN nº 3, de 09 de junho de 2017 da Secretaria Federal de Controle Interno, bem 

como as informações fornecidas no sistema e-Aud da Controladoria Geral da União. 

Destaca-se os itens 85 e 86 do anexo da IN SFC/CGU nº 3/2017:  

“85. A UAIG deve realizar a prévia identificação de todo o universo auditável e 

considerar as expectativas da alta administração e demais partes interessadas em relação 

à atividade de auditoria interna para a elaboração do Plano de Auditoria Interna, bem 
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como, a análise de riscos realizada pela Unidade Auditada por meio do seu processo de 

gerenciamento de riscos. 

86. Caso a Unidade Auditada não tenha instituído um processo formal de 

gerenciamento de riscos, a UAIG deve se comunicar com a alta administração, de forma 

a coletar informações sobre suas expectativas e obter entendimento dos principais 

processos e dos riscos associados. Com base nessas informações, a UAIG deverá elaborar 

seu Plano de Auditoria Interna, priorizando os processos ou unidades organizacionais de 

maior risco.” 

 

Na elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foram levados 

em consideração os seguintes fatores: 

 

Projeto da Lei Orçamentária Anual. 

Resultado da Matriz de Risco. 

Materialidade, fator econômico, das ações e programas definidos na PLOA. 

Relevância, fator importância, objetivando priorizar os objetivos da instituição. 

Criticidade, fator fragilidade, evidenciando a fragilidade identificada nos controles 

internos. 

Recorrentes constatações não atendidas. 

Demanda interna de auditoria. 

Capacidade operacional instalada na Auditoria Interna. 

Efetivo lotado na Auditoria Interna. 

Experiência e qualificação do quadro técnico de servidores da AUDIN. 

Estrutura física e recursos materiais disponíveis para realização das atividades. 

Acesso aos sistemas informatizados. 
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Necessidades e perfil da Instituição. 

Determinações emanadas do TCU e da CGU. 

Fragilidade ou ausência de controles observados. 

Planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciadas ou executadas pela 

instituição. 

Normas emanadas pela Secretaria Federal de Controle Interno. 

Obrigação normativa na seleção da relação dos trabalhos a serem realizados. 

Trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos. 

Inclusão de atividade de monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos 

anteriores e ainda não implementadas. 

Atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da atividade 

de auditoria interna governamental. 

Tratamento de demandas extraordinárias recebidas durante a realização do PAINT. 

Exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associados à 

execução do Plano de Auditoria Interna. 

Descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria com base 

na avaliação de riscos. 

Reunião com representantes da reitoria e unidades de controle da Unilab. 

 

Para elaboração da matriz de risco e realização do mapeamento de atividades que 

serão executadas no exercício de 2023, foram levados em consideração todos os 

programas, ações e atividades que apresentaram créditos orçamentários no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2023 para a Unilab. 

Conforme recomendação dos normativos citados, em 27 de setembro de 2022, 

realizou-se reunião com representantes da reitoria, unidades de controle e Secretaria de 
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Governança, Integridade e Transparência. Nesse encontro, houve a apresentação da 

matriz de risco e debate acerca das ações de auditoria interna, para que, assim, os 

representantes das diversas áreas das universidades possam contribuir com a elaboração 

do PAINT, sendo sugerida uma ação com temática pertinente à priorização da matriz de 

risco. 

Por fim, ressalta-se que, ao longo do exercício, as atividades de auditoria e o 

cronograma de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum 

fator que inviabilize a sua realização na data estipulada, tais como: trabalhos especiais, 

treinamentos (cursos e congressos), atendimento ao Tribunal de Contas da União e 

Controladoria Geral da União no Estado do Ceará, assim como outras atividades não 

previstas. 

 

8.3 Da Avaliação e Classificação do Grau de Risco – Critérios para 

elaboração da Matriz de risco  

 

A avaliação e classificação das atividades a serem desenvolvidas pela unidade de 

auditoria interna é baseada na avaliação de risco. Essa avaliação é realizada pela matriz 

de risco, que utiliza em sua base a programação orçamentária prevista na Proposta de Lei 

Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2023 da Unilab.  

Assim, na elaboração da matriz de risco e mapeamento das atividades, foram 

observados, além dos valores quantitativos, os programas, bem como suas ações, que 

apresentaram créditos orçamentários na PLOA. São considerados relevantes, para 

elaboração da matriz de risco, dentre outros, os seguintes fatores: a materialidade, a 

relevância e a criticidade, que serão classificados em cada ação que constar no projeto de 

lei, a fim de apurar o risco inerente às atividades da gestão e, assim, possibilitar a 

priorização das atividades da auditoria interna. 

Destarte, o critério de materialidade mostra a representatividade do montante de 

recursos financeiros empregados em cada ação, relativo ao Projeto de Lei Anual 

Orçamentária 2023, considerando o contexto do valor total atribuído à Unilab.  
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Por outro lado, a relevância é um fator importante acerca do alcance dos objetivos 

da universidade, independentemente do valor financeiro. Assim, representa ações que 

podem comprometer outras atividades importantes, bem como o descumprimento de 

norma que pode causar problemas de imagem da entidade ou restrições nas contas dos 

dirigentes. Ademais, considera o descumprimento de regras que pode significar 

vulnerabilidade para o sistema de controle e o descumprimento de regras que podem 

causar problemas trabalhistas ou fiscais. 

Por fim, o fator criticidade, que apresenta as falhas de controles internos, assim 

como na gestão do risco. São relevantes fatores, como, última auditoria realizada, 

controles internos e deficientes, auditorias já realizadas, recomendação dos órgãos de 

controle (TCU/CGU), bem como o risco envolvido em cada ação avaliada na matriz. A 

metodologia de cálculo implementada e todos os fatores citados foram detalhados no 

Apêndice A. 

Por fim, ressalta-se que foram priorizadas as ações com resultado da matriz de 

risco superior ou igual a 35,0 na tabela de classificação da mesma. Do exposto, segue a 

Matriz de Risco proposta para execução das ações de auditoria em 2023, com base nos 

critérios da materialidade, relevância e criticidade. 

 

 

8.4 Da Matriz de risco  
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9. DOS TRABALHOS DE AUDITORIA A SEREM REALIZADOS EM 

2023 E SEUS OBJETIVOS   

Após a conclusão da Matriz de Risco, com as informações apresentadas, realizou-

se a análise dos resultados e das informações extraídas, elaborou-se um mapeamento das 

atividades possíveis de serem auditadas, dentro das ações destacadas, e, sempre, 

considerando a capacidade de atuação da Auditoria Interna para o exercício de 2023. 

Diante do quadro supra, serão objeto de exame as áreas que obtiveram maior pontuação, 

em razão de apresentarem maior grau de risco.  

Destarte, o enfoque da auditoria foi dividido entre as áreas finalísticas da 

instituição, conforme preconiza a auditoria moderna, e as áreas de apoio ao resultado 

final, a partir de uma avaliação quanto à gravidade, urgência e tendência, apresentados na 

matriz de risco. 

Definidas as áreas, foram analisados os macroprocessos sob sua responsabilidade, 

e selecionadas as principais ações, de acordo com eventos de risco inerentes aos processos 

organizacionais. 

Cabe ressaltar, ainda, que quando da realização de cada atividade prevista no 

PAINT, é elaborado um Programa de Auditoria, em que os riscos inerentes à atividade 

são considerados na escolha das questões de auditoria. Assim, realiza-se nova análise nos 

processos das áreas para a escolha dos documentos e informações a serem checadas 

dentro do escopo previamente estabelecido. 

Destaca-se ainda, que durante o ano de 2023 a auditoria interna realizará ações 

visando ao cumprimento das demandas apresentadas no e-Prevenção, inclusive incluindo 

uma ação específica para tal demanda. Com isso, espera-se um avanço da instituição no 

que se refere a prevenção de combate à fraude e à corrupção. Ressalta-se que o e-

Prevenção é uma plataforma de autosserviço online contínua que faz parte do Programa 

Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) lançado pela Controladoria-Geral da União 

(CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). 

Por fim, salienta-se que algumas ações, que constam na planilha de execução dos 

serviços de auditoria, são originadas de obrigações legais e de solicitações do TCU 
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(Tribunal de Contas da União), da gestão, da CGU (Controladoria Geral da União), entre 

outros. 

 

9.1       Da Execução das Ações 

 

Conforme determina o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal, a execução das atividades previstas no 

PAINT deve contemplar, em cada caso, as etapas de planejamento, execução, 

comunicação dos resultados e monitoramento.  

Além disso, o referencial complementa que durante a execução dos trabalhos, os 

auditores internos governamentais devem executar os testes definidos no programa de 

trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e 

úteis. Ademais, para a execução adequada dos trabalhos, os auditores internos 

governamentais devem ter livre acesso a todas as dependências da Unidade Auditada, 

assim como a seus servidores ou empregados, informações, processos, bancos de dados 

e sistemas.  
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9.2 Dos Trabalhos de Auditoria Interna e Cronograma de Execução 

ID 
Tipo de 
Serviço 

Objeto Auditado/Atividade Objetivo da Auditoria 
Origem 
da 
Demanda 

Início Conclusão HH 

1 Avaliação 
Fiscalização de Contratos ou 
Convênios 

Examinar a adequação dos registros internos, 
verificar os controles internos, assim como o 
cumprimento das normas internas e da legislação 
pertinente 

Avaliação 
de Riscos 

01/02/2023 31/03/2023 490 
 
 
 

2 Avaliação 

Governança e transparência da 
promoção da ética e da 
prevenção e do combate à fraude 
e à corrupção 

Avaliar os aspectos de governança e transparência 
da promoção da ética e da prevenção e do 
combate à fraude e à corrupção 

Obrigação 
Legal/ e-
prevenção 
-TCU 

01/04/2023 15/05/2023 360 
 
 
 

3 Avaliação Assistência ao Estudante 

Examinar a adequação dos registros internos, 
verificar os controles internos, assim como o 
cumprimento das normas internas e da legislação 
pertinente 

Avaliação 
de Riscos 

02/05/2023 31/07/2023 640 
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4 Avaliação 
Análise da folha de pagamento de 
Pessoal 

Regularidade no controle e execução da folha de 
pagamento, licenças e/ou controles Interno da 
SGP 

Avaliação 
de Riscos 

16/07/2023 30/08/2023 270 
 
 
 

5 Avaliação 
Transparência e controles das 
atividades de extensão 

Examinar a adequação dos registros internos, 
verificar os controles internos, assim como o 
cumprimento das normas internas, da legislação 
pertinente e da carga horária utilizada 

Avaliação 
de Riscos/ 
Solicitação 
da Gestão 

15/08/2023 15/11/2023 
440 

 
 

6 Avaliação 
Acessibilidade nas ações de 
expansão da Universidade 

Analisar e identificar as ações realizadas e 
inexistente acerca da acessibilidade, bem como a 
adequação com a legislação pertinente 

Avaliação 
de Riscos 

01/11/2023 30/11/2023 272 
 

7 Avaliação Reserva Técnica  
Reserva Técnica (demandas extraordinárias 
recebidas pela UAIG) -  IN CGU nº 05/2021 

CGU 01/10/2023 31/10/2023 168 
 

8 Outros 
Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna 

Elaboração do PAINT 2024 CGU 01/10/2023 31/10/2023 230 
 

9 Outros 
Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna  

Elaboração do RAINT 2022 CGU 02/01/2023 31/01/2023 252 
 

10 Outros 
Benefícios da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental 

Realizar a quantificação e Registro dos Resultados 
e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental – IN CGU nº 10/2020 

CGU 01/12/2023 31/12/2023 304 
 

11 Outros 
Parecer das contas do Relatório 
de Gestão 2022 

Acompanhar o processo de prestação de contas e 
emitir parecer no Relatório de Gestão do exercício 
de 2022 

CGU/TCU 02/01/2023 31/03/2023 150 
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12 Consultoria 
Consultoria/ Assessoramento aos 
gestores da UNILAB 

Assessorar os gestores no cumprimento de suas 
funções, de legislações e do atendimento de suas 
responsabilidades com indicação de 
recomendações, buscando efetivar os controles e 
facilitar as tomadas de decisões 

Outros 02/01/2023 31/12/2023 90 
 
 

13 Outros Transparência e Integração 
Promover a integração e comunicação, através da 
transparência do setor de Auditoria interna com a 
comunidade e demais setores 

Obrigação 
Legal 

02/01/2023 31/12/2023 
80 
 

14 Outros 

Solicitações, Comunicações, 
Recomendações e determinações 
emitidas pelo e-Aud (Sistema da 
CGU) 

Monitorar o sistema e-Aud e fornecer o suporte 
necessário para execução das solicitações, 
comunicações, recomendações e determinações 
emitidas pela Controladoria Geral da União (CGU) 
em apoio à gestão e à unidade de controle 
 

Outros 02/01/2023 31/12/2023 
150 

 
 

15 Outros 

Solicitações, Comunicações, 
Recomendações e determinações 
emitidas pelo Conecta TCU 
(Sistema do TCU) 

Monitorar o sistema e-Aud e fornecer o suporte 
necessário para execução das solicitações, 
comunicações, recomendações e determinações 
emitidas pela Tribunal de Contas da União (TCU) 
em apoio à gestão e à unidade de controle 

Outros 02/01/2023 31/12/2023 150 
 
 

16 Outros 
Atualização e elaboração de 
normativos internos da auditoria 
interna 

Atualizar e elaborar os normativos internos da 
auditoria interna de acordo com a legislação 
pertinente 

Obrigação 
Legal 

02/01/2023 31/12/2023 110 
 
 

17 Outros 
Recomendações expedidas pela 
UAIG 

Aprimorar e atualizar o painel de monitoramento 
das recomendações expedidas pela UAIG (Plano 
de Providências Permanentes) 

Obrigação 
Legal 

02/01/2023 31/12/2023 70 
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18 Outros 
Rotinas Administrativas da 
Auditoria Interna 

Buscar maximizar os resultados, por meio de 
procedimentos administrativos dotados de 
eficiência e economicidade, quanto ao uso dos 
bens patrimoniais e humanos disponibilizados na 
área 

Outros 02/01/2023 31/12/2023 202 
 
 

19 Outros 

Levantamento de informações 
para órgãos de controle interno - 
Controladoria Geral da União 
(CGU) -  IN CGU nº 05/2021 

Dar o suporte necessário aos auditores da CGU 
para a realização de seus trabalhos na Instituição, 
bem como levantar informações para órgãos de 
controle interno. Assegurar que os trabalhos dos 
auditores internos (CGU) sejam executados com 
todo o suporte e infraestrutura necessária para o 
bom desempenho de suas atividades -  IN CGU nº 
05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2023 31/12/2023 
65 
 
 
 

20 Outros 

Levantamento de informações 
para órgãos de controle externo -  
Tribunal de Contas da União - IN 
CGU nº 05/2021 

Dar o suporte necessário aos auditores do TCU 
para a realização de seus trabalhos na Instituição, 
bem como levantar informações para órgãos de 
controle externo. Assegurar que os trabalhos dos 
auditores externos (TCU) sejam executados com 
todo o suporte e infraestrutura necessária para o 
bom desempenho de suas atividades -  IN CGU nº 
05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2023 31/12/2023 
65 
 
 
 
 

21 Outros 
Capacitação e Treinamentos da 
Equipe da Auditoria Interna 

Obter requalificação e atualização da equipe de 
auditoria interna para aumentar a eficiência e 
eficácia dos trabalhos -  IN CGU nº 05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2023 31/12/2023 120 
 

22 Outros Gestão e Melhoria da Qualidade 
Implementar métodos para aprimorar a gestão da 
qualidade e melhorar sua execução -  IN CGU nº 
05/2021 

Outros 02/01/2023 31/12/2023 230 
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23 Outros Gestão Interna da Auditoria 

Produzir com o máximo de eficiência e de eficácia, 
integrando da melhor forma os recursos 
patrimoniais e humanos em parceria com toda a 
equipe de auditoria e aplicando política constante 
de feedbacks -  IN CGU nº 05/2021 

Outros 02/01/2023 31/12/2023 120 
 
 

24 Outros 
Recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna 

Monitorar o cumprimento das recomendações 
emitidas pela Auditoria Interna da UNILAB em 
trabalhos anteriores e ainda não implementadas 
pela Unidade Auditada -  IN CGU nº 05/2021 

Obrigação 
Legal 

02/01/2023 31/12/2023 60 
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10. DAS PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À 

EXECUÇÃO DO PAINT 

 

Elaborou-se o PAINT utilizando as premissas de risco, materialidade, relevância 

e criticidade, além disso foram consideradas todas as ações que possivelmente seriam 

executadas pela Audin. No entanto, ressalta-se que, ao longo do exercício, as atividades 

de auditoria e o cronograma de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em 

função de algum fator que inviabilize a sua realização na data estipulada, tais como: 

trabalhos especiais, treinamentos (cursos e congressos), atendimento ao Tribunal de 

Contas da União e Controladoria Geral da União no Estado do Ceará, assim como outras 

atividades não previstas. A Unidade de Auditoria Interna Governamental trabalha com 

máximo empenho para realizar todas as atividades contempladas no PAINT.  

Cabe destacar, que procurou-se tomar todas as medidas para mitigação dos riscos, 

porém ainda atrelado ao cenário vivenciado recentemente, existe o risco da unidade 

auditada não se manifestar tempestivamente sobre as solicitações que sejam realizadas, 

ou suas respostas sofrerem restrições indesejadas. 

Ademais, outro risco, que pode restringir as atividades de auditoria interna, é o 

aumento na quantidade de demanda dos órgãos de controle, Controladoria Geral da União 

e Tribunal de Contas da União, sobrecarregando a equipe e impedindo que as ações sejam 

executadas a contento. Nesse cenário, também, foram tomadas medidas mitigadoras, 

destinando horas específicas para essas tarefas na planilha de serviços de auditoria.  

Finalmente, ressalta-se que para todos os riscos e restrições apresentados a 

unidade de auditoria interna inseriu ações para mitigá-los de forma que interfira 

minimamente a evolução do PAINT.  
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11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna é um documento referencial 

para execução das atividades de auditoria. No entanto, ao longo do exercício, o 

cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores 

externos não programados. 

Destarte, estima-se atingir êxito quanto ao aprimoramento dos controles internos 

administrativos, respeitando as peculiaridades institucionais e normas aplicáveis, de 

modo a mitigar os riscos inerentes aos processos organizacionais, tornando-os residuais 

e gerenciáveis.   

Para o PAINT 2023, conforme apresentado ao longo deste plano, pretende-se 

priorizar ações envolvendo governança, integridade e combate à fraude e à corrupção.  

Por fim, toda a equipe desta unidade trabalhará com o maior empenho possível 

para concretizar todos os objetivos e ações descritas no PAINT 2023.  

 

 

  Redenção, 16 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Maira Cristina Amorim 

Chefe da Auditoria Interna 
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APÊNDICE A 
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APÊNDICE A 

Metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria com base na avaliação 

de riscos. 

 

A escolha dos trabalhos selecionados para serem realizados é feita com base na 

avaliação de risco. Para a elaboração da matriz de risco e mapeamento das atividades, 

foram levados em consideração todos os programas, com suas respectivas ações, que 

apresentaram créditos orçamentários, na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

referente ao exercício de 2022 da UNILAB. 

Referido mapeamento listará as ações previstas na PLOA e as classificará segundo 

a materialidade, a relevância e a criticidade, a fim de apurar o risco inerente às atividades 

da gestão e, assim, possibilitar a priorização das atividades desta Unidade de Auditoria. 

I) Materialidade (iM): importância relativa ou representatividade do 

valor ou do volume dos recursos envolvidos, isoladamente, ou em 

determinado contexto. Na elaboração da matriz de risco, ela é 

apurada com base no orçamento, ou seja, o valor da ação é dividido 

pelo orçamento global para encontrarmos o percentual de 

contribuição. A depender do orçamento da ação, atribui-se fatores 

de 1 a 5, de acordo com o resultado encontrado, partindo de “muito 

alta materialidade”, correspondendo ao fator 5, até “muito baixa 

materialidade”, correspondendo ao fator 1. De acordo com a tabela 

abaixo: 

 

DESCRIÇÃO % DO ORÇAMENTO    iM 
Altíssima  x > 25% 5 

Alta 10%  < x ≤ 25% 4 

Média 1%  < x ≤ 10% 3 

Baixa 0,1%  < x ≤ 1% 2 

Baixíssima  x ≤ 0,1 1 
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II) Relevância (iR): é o aspecto ou fato considerado importante, ainda 

que não seja, economicamente, significativo para o alcance dos 

objetivos da entidade, como: 

• Ação que pode comprometer outras atividades importantes; 

• Descumprimento de norma que pode causar problemas de imagem para 

a entidade ou restrições nas contas dos dirigentes; 

• Descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o 

sistema de controle; 

• Descumprimento de regras que podem causar problemas trabalhistas ou 

fiscais. 

 

Em relação a este tópico, atribuímos notas de 1 a 5, de acordo com a 

relevância de cada atividade, levando em consideração os aspectos 

apresentados. Logo, se for relevante atribuímos 5 ou 4, essencial 3 ou 2 e 

coadjuvante 1. 

 

 

 

DESCRIÇÃO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS iR 

Altíssima Atividade ligada diretamente ao cumprimento da missão institucional 5 

Alta Atividade relacionada ao planejamento estratégico da Instituição 4 

Média Atividades que comprometem o serviço prestado ao cidadão 3 

Baixa Atividades que possam comprometer a imagem institucional 2 

Baixíssima Atividades pouco relevantes 1 
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III) Criticidade (iC): é a fragilidade identificada nos controles 

internos, que pode ser considerada risco, como: 

● Interstício longo entre a última auditoria e a atual; 

● Deficiências conhecidas e repetitivas nos controles internos; 

● Elevada probabilidade de não haver gestão de risco institucional ou 

setorial; 

● Controles Internos deficientes;  

● Falta de informação ou informação inconsistente. 

 

O fator relativo à criticidade é formado pela média aritmética dos 

componentes empregados para quantificar o risco, assim iC = (iT + iCI)/2. 

Em relação ao componente ‘tempo’, atribuímos o seguinte intervalo na 

pontuação: última auditoria realizada até 6 meses a pontuação será zero 

(0); última auditoria realizada entre seis (06) e doze (12) meses a 

pontuação será igual a um (01); última auditoria realizada entre doze (12) 

e dezoito (18) meses a pontuação será igual a dois (02); última auditoria 

realizada entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) meses a pontuação será 

igual a três (03); última auditoria realizada entre vinte e cinco (25) e trinta 

(30) meses, pontuação será igual 4; e última auditoria realizada acima de 

30 meses a pontuação será igual a cinco (05). 

Em relação ao componente ‘controles internos’ e ‘gestão de riscos, 

atribuímos o valor um (1) quando não há falhas/faltas de controles internos 

conhecidas; o valor dois (2) quando há indícios de faltas/falhas; o valor 

três (3) quando há faltas/falhas conhecidas e já auditadas internamente; o 

valor quatro (4) quando não há processo de análise formalizada com 

relação à identificação de riscos potenciais a realização de objetivos ou 

metas; o valor cinco (5) quando há falhas conhecidas e apontadas pelos 

TCU/CGU. 
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TEMPO iT 

Intervalo de 

tempo entre a 

última auditoria 

interna realizada e 

o momento do 

planejamento 

Acima de 30 meses 5 

De 25 até 30 meses 4 

De 19 até 24 meses 3 

De 13 até 18 meses 2 

De 6 até 12 meses 1 

Última auditoria realizada até 6 meses 0 

CONTROLES INTERNOS e GESTÃO DE RISCO iCI 

Falha/falta 

conhecida nos 

controles internos 

da Instituição 

Falhas conhecidas e apontadas pelo CGU/TCU 5 

Não há processo de análise formalizada com relação à identificação 

de riscos potenciais 

4 

Faltas/falhas já conhecidas e já auditadas internamente 3 

Indícios de falhas/faltas 2 

Sem falhas/faltas de controles internos conhecidas 1 

 

 

Os resultados da matriz de risco são obtidos pela multiplicação do resultado 

apurado de materialidade (iM), relevância (iM) e criticidade (iC) para cada um dos 

Programas/Ações previstas da Proposta de Lei Orçamentária Anual.  

 

RESULTADO DA MATRIZ = iM X iR X iC  
sendo iC = (iT + iCI)/2 
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 623, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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 a,
publicado no DOU de 19 de maio de 2021, Edição: 93, Seção 2, Página 32;

Considerando o que consta no Processo nº 23282.018742/2022-91, resolve:

 

 Art. 1º Autorizar o início do Programa de Gestão da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) na unidade Secretaria dos Órgãos de Deliberação 
Superior (SODS), pelo período de 6 (seis) meses considerado como fase de ambientação, nos termos do
ar�go 15 da Instrução Norma�va SGDP/ME nº 65, de 30 de julho de 2020 e do ar�go 22 da Resolução
CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021.

 

Parágrafo único. A autorização em tela se refere à minuta de edital da unidade e à tabela
de a�vidades apresentadas nos autos, não sendo permi�da qualquer alteração posterior. 

 

Art. 2º A unidade autorizada deverá enviar no prazo de 1 (um) mês contado da publicação
desta Portaria para enviar à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) o relatório de "Servidores
Par�cipantes do PG da Unidade" conjuntamente com o "Termo de Ciência e Responsabilidade" de cada
par�cipante no bojo do processo de autorização, podendo haver prorrogação por mais 10 (dez) dias
mediante jus�fica�va do dirigente de unidade.

 

Parágrafo único. Não atendidos os procedimentos e prazos previstos no caput, a
autorização con�da nesta Portaria perderá seus efeitos e todos os par�cipantes não estarão autorizados
a par�ciparem do programa de gestão (teletrabalho), mediante despacho fundamentado da
Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP.

 

Art. 3º Concluídos seis meses de ambientação do programa de gestão contados a par�r da
data de publicação desta Portaria, o dirigente de unidade deverá enviar à SGP o relatório final de
acompanhamento do programa de gestão de acordo com as orientações daquela unidade.

 

Parágrafo único. O não envio do relatório poderá implicar na vedação da unidade para
con�nuidade do programa de gestão pelos par�cipantes.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

PROFA. CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 19/12/2022, às 14:35, 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 0592110 e
o código CRC 086A5966.

 

Referência: Processo nº 23282.018742/2022-91 SEI nº 0592110
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Timbre
  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 825, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

 

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

Considerando o que consta no Processo nº 23282.019049/2022-36, resolve:
                                                                  

 

Art. 1º  Designar o servidor DANIEL SILVA ALVES, matrícula SIAPE nº 3240695, para assumir
as funções de PRÓ-REITOR DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, Código CD-02, por
mo�vo de férias do �tular, CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, matrícula SIAPE nº 2079646, no período
de 13/12/2022 a 25/12/2022.

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de 13 de dezembro de 2022.

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas

logotipo
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 19/12/2022, às 16:29, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0592844 e o código CRC 11693024.

 

Referência: Processo nº 23282.019049/2022-36 SEI nº 0592844
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