
Ministério da Educação - MEC
Secretaria de Educação Superior - SESu

Sistema de Seleção Unificada - Sisu
Termo de Participação -  2º edição de 2012

1 - Dados cadastrais da Instituição de Educação Superior - IES

1.1 - Informações da IES

 1.1.1 - IES: UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
 1.1.2 - Sigla: UNILAB

 1.1.3 - Código: 15497
 1.1.4 - CNPJ: 00.394.445/0188-17

 1.1.5 - Organização Acadêmica: UNIVERSIDADE
 1.1.6 - Endereço do sítio da IES: www.unilab.edu.br

1.2 - Dados do Responsável Legal da IES

 1.2.1 - Nome do Responsável Legal: PAULO SPELLER

1.3 - Dados do Responsável Institucional do Sisu

 1.3.1 - Nome do Responsável Institucional: JACQUELINE CUNHA DA SERRA FREIRE
 1.3.2 - Telefone: 3366-7610

 1.3.3 - e-mail: jacqueline@unilab.edu.br

2 - Dados cadastrais da Unidade Administrativa / Local de Oferta

2.1 - Informações da Unidade Administrativa

 Unidade Administrativa: CAMPUS DA LIBERDADE (1050266)
 Endereço: Av. da Abolição, 03

 Complemento:
 Bairro: Centro

 Município - UF: Redenção-CE
 CEP: 62790-000

 Telefone: (85) 3366-4496

3 - Políticas de Ações Afirmativas: oferta de cursos/vagas
Não foi adotada oferta de vagas de políticas de ações afirmativas.

Cod./Curso

Bônus

Turno
Políticas Afirmativas

AF1

1139343 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Integral 10.00%

1161606 - AGRONOMIA Integral 10.00%

1163805 - ENFERMAGEM Integral 10.00%

1155688 - ENGENHARIA DE ENERGIAS Integral 10.00%

1168188 - INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS Integral 10.00%

1168550 - LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA Integral 10.00%

Legenda:

AF1 - Candidatos que cursaram integralmente o ensino médio na escola pública.

4 - Documentos para matrícula e para comprovação das políticas de ações afirmativas
4.1 - Ampla Concorrência: documentação para matrícula e demais informações



Documentos para matrícula

1. Fotocópia autenticada do documento de identidade

2. Fotocópia do CPF

3. Fotocópia autenticada do Título de eleitor e Certidão de quitação das obrigações eleitorais (que pode ser obtida no endereço eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral: www.tse.gov.br)

4. Fotocópi autenticada do documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino)

5. Fotocópia autenticada do Certicado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certidão de Exame Supletivo, se for o
caso (a referida Certidão de Exame Supletivo somente terá validade se o candidato possuia 18 anos ou mais quando prestou o referido exame, confomre
estabelecido no inciso II do Art. 38 da Lei Nº 0.394/1996)

6. Comprovante de endereço

7. 2(duas) fotos 3x4

4.2 - Ações Afirmativas: documentação para matrícula e demais informações

Candidatos que cursaram integralmente o ensino médio na escola pública.

1. Fotocópia autenticada do documento de identidade

2. Fotocópia do CPF

3. Fotocópia autenticada do Título de eleitor e Certidão de quitação das obrigações eleitorais (que pode ser obtida no endereço eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral: www.tse.gov.br)

4. Fotocópi autenticada do documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino)

5. Fotocópia autenticada do Certicado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certidão de Exame Supletivo, se for o
caso (a referida Certidão de Exame Supletivo somente terá validade se o candidato possuia 18 anos ou mais quando prestou o referido exame, confomre
estabelecido no inciso II do Art. 38 da Lei Nº 0.394/1996)

6. Comprovante de endereço

7. 2(duas) fotos 3x4

OBSERVAÇÕES:

1. O documento comprobatório de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente deverá conter:
a) O nome completo e o endereço da Escola;
b) O número de credencianento da Escola, com a data da publicação no Diário Oficial;
c) Assinatura com identificação (em carimbo) do Diretor do Estabelecimento ou substituto legal;
d) Excepcionalmente, poderá ser aceita a declaração de que o aluno concluiu o Ensino Médio.

5 - Participação dos cursos no Sisu

5.1 - Cursos participantes

 Local de Oferta: 1050266 - CAMPUS DA LIBERDADE

 Nome do curso: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Código do curso: 1139343

 Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
 Regime: Trimestral

 Grau: Bacharelado
 Duração regular: 12

 Vagas autorizadas: 72
  Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 21 Vagas

 Informações adicionais: Ingresso em setembro de 2012
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.

Prova Enem Peso Nota mínima

Redação 1,00 500,00

Matemática e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias 1,00 0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 1,00 0,00

 Nome do curso: AGRONOMIA



 Código do curso: 1161606
 Turno: Integral (Matutino e Vespertino)

 Regime: Trimestral
 Grau: Bacharelado

 Duração regular: 15
 Vagas autorizadas: 72

  Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 33 Vagas

 Informações adicionais: Ingresso em Setembro de 2012
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.

Prova Enem Peso Nota mínima

Redação 1,00 500,00

Matemática e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias 1,00 0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 1,00 0,00

 Nome do curso: ENFERMAGEM
 Código do curso: 1163805

 Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
 Regime: Trimestral

 Grau: Bacharelado
 Duração regular: 15

 Vagas autorizadas: 72
  Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 18 Vagas

 Informações adicionais: Ingresso em Setembro de 2012
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.

Prova Enem Peso Nota mínima

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1,00 0,00

Matemática e suas Tecnologias 1,00 0,00

Redação 1,00 500,00

 Nome do curso: ENGENHARIA DE ENERGIAS
 Código do curso: 1155688

 Turno: Integral (Matutino e Vespertino)
 Regime: Trimestral

 Grau: Bacharelado
 Duração regular: 15

 Vagas autorizadas: 72
  Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 20 Vagas

 Informações adicionais: Ingresso em Setembro de 2012
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.

Prova Enem Peso Nota mínima

Redação 1,00 500,00

Matemática e suas Tecnologias 1,20 400,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1,10 400,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias 1,00 0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 1,00 0,00

 Nome do curso: INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS
 Código do curso: 1168188

 Turno: Integral (Noturno)
 Regime: Trimestral

 Grau: Bacharelado
 Duração regular: 8

 Vagas autorizadas: 320



  Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 160 Vagas

 Informações adicionais: Ingresso em Setembro de 2012
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.

Prova Enem Peso Nota mínima

Redação 1,00 500,00

Matemática e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias 3,00 0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 2,00 0,00

 Nome do curso: LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA
 Código do curso: 1168550

 Turno: Integral (Noturno)
 Regime: Trimestral

 Grau: Licenciatura
 Duração regular: 17

 Vagas autorizadas: 80
  Total de vagas ofertadas pelo Sisu: 40 Vagas

 Informações adicionais: Ingresso em Setembro de 2012
Este curso possui entrada apenas no 2º Semestre.

Prova Enem Peso Nota mínima

Redação 1,00 500,00

Matemática e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1,00 0,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias 2,00 0,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 3,00 0,00

5.2 - Cursos não participantes

 Local de Oferta: 1050266 - CAMPUS DA LIBERDADE

 Nome do curso: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
 Código do curso: 1146146

 Turno: Integral
 Regime: Trimestral

 Grau: Licenciatura
 Duração regular: 16

 Vagas autorizadas: 72

Resumo Geral

 Total de cursos participantes do Sisu: 6
 Total de cursos não participantes do Sisu: 1

 Total de vagas autorizadas e-MEC: 760
 Total de vagas ofertadas pelo Sisu - ampla concorrência: 292
 Total de vagas ofertadas pelo Sisu - ações afirmativas: 0

 Total geral de vagas ofertadas pelo Sisu: 292

6 - Condições Essenciais

6.1. A instituição de educação superior emite o presente Termo de Participação referente ao segundo processo seletivo
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2012, assumindo as obrigações nele previstas e comprometendo-se, na
pessoa do representante legal ou, no que couber, nas pessoas do responsável institucional do Sisu ou do(s)
colaborador(es) institucional(is) do Sisu, a:

a) cumprir as orientações e normativos do Ministério da Educação acerca dos procedimentos relativos ao Sisu;



b) fornecer todas as informações solicitadas pelo sistema, especialmente:

i. os cursos participantes, exclusivamente presenciais, com os respectivos turnos e o número de vagas a serem
ofertadas por meio do Sisu;

ii. as políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas, bem como a definição de sua abrangência à
instituição, campi e cursos;

iii. a atribuição de bônus à nota do Enem do candidato como forma de política de ação afirmativa, quando for o
caso;

iv. os pesos e as respectivas notas mínimas para cada uma das provas objetivas e da redação do Enem, em
cada curso e turno, quando for o caso;

v. os procedimentos adotados pela instituição para a realização da matrícula; e

vi. os documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados, inclusive aqueles
referentes à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos nas políticas de ações afirmativas
eventualmente adotadas pela instituição.

c) abster-se de cobrar quaisquer tipos de taxas na seleção efetuada no âmbito do Sisu;

d) disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de candidatos ao processo seletivo do Sisu;

e) manter o responsável institucional e os colaboradores institucionais do Sisu disponíveis e aptos a efetuar todas as
operações referentes ao processo seletivo, independentemente de seu calendário acadêmico, inclusive durante o
período de férias coletivas, finais de semana e feriados;

f) divulgar em sua página eletrônica na Internet e mediante afixação em locais de grande circulação de estudantes o
inteiro teor deste Termo de Participação, a lista dos candidatos selecionados pelo Sisu na instituição, bem como os
demais documentos e informações referentes ao processo seletivo do Sisu;

g) efetuar a análise dos documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados por
meio do Sisu, inclusive aqueles referentes à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos nas políticas de
ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição;

h) efetuar as matrículas dos candidatos selecionados por meio do Sisu, após a comprovação dos documentos
exigidos pela instituição, lançando a informação de ocupação da vaga no Sistema;

i) manter o MEC e a SESu informados sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso regular de
execução dos compromissos assumidos neste Termo de Participação;

j) utilizar prioritariamente a lista de espera do Sisu para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas nas
chamadas regulares; e

k) explicitar em edital próprio a forma de utilização da lista de espera do Sisu, na hipótese de redefinição de sua
ordem de classificação.

6.2. A instituição pública de educação superior atesta e concorda com as regras e procedimentos a serem adotados para
a seleção dos candidatos às vagas ofertadas por meio do Sisu, conforme disposto na Portaria e Editais do Ministério da
Educação que regulamentam o Sisu.

6.3. É vedada a realocação, durante o processo seletivo, das vagas destinadas às ações afirmativas para as vagas de
ampla concorrência, exceto quando se tratar das vagas disponibilizadas por meio da Lista de Espera do Sisu a qual não
observará eventual reserva de vagas e bônus atribuídos à nota do candidato.

6.4. A instituição de educação superior participante declara estar ciente que a execução dos procedimentos referentes a
este processo seletivo do Sisu tem validade jurídica para todos os fins de direito e enseja responsabilidade pessoal dos
agentes executores, na forma da legislação vigente.

6.5. Essa instituição de educação superior emite e assina digitalmente o presente Termo de Participação, por meio de
certificado digital pessoa física do representante legal da instituição ou de seu responsável institucional, atestando todas
as informações nele inseridas e concordando com as condições acima definidas.



7 - Assinatura
Redenção - CE, 01/06/2012 17:18:25 

PAULO SPELLER 
244.242.691-91 


