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 A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab 
– constitui-se numa iniciativa inovadora do governo brasileiro, que busca construir uma 
ponte histórica e cultural entre o Brasil e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). 
 Localizada na cidade de Redenção, no estado do Ceará, Brasil, a Unilab acolhe 
estudantes, professores, pesquisadores, técnicos e colaboradores brasileiros e de países 
parceiros para que, por meio de ensino, pesquisa e extensão promovam a construção de      
conhecimento técnico, científico e cultural, com pertinência social.
 Universidade Federal instituída em 20 de julho de 2010 pela lei 12.289, contribui 
na formação de cidadãos do Brasil, dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa         
(PALOPs) e do Timor-Leste em uma perspectiva intercultural, interdisciplinar e crítica. O 
objetivo é promover formação técnica, científica e, ao mesmo tempo, cultural e humanísti-
ca, de cidadãos que contribuam para o desenvolvimento econômico, cultural e social de 
suas comunidades.

Apresentação

 The University of International Integration of the Afro-Brazilian Lusophony – Unilab – is 
an innovative initiative of the Brazilian government, which seeks to build a historical and cultural 
bridge between Brazil and the Community of Portuguese Speaking Countries.
 Located in the city of Redenção, in the state of Ceará, Brazil, Unilab welcomes students, 
professors, researchers, technicians and collaborators from Brazil and from partnering countries 
in order to promote the construction of technical, scientific and cultural knowledge through te-
aching, research and community extension, with social responsibility. 
 Federal University established on July 20th 2010 by the law no. 12,289, Unilab contributes 
to the education of citizens from Brazil, from the Official Portuguese Language African Countries 
(PALOPs) and East Timor in an intercultural, interdisciplinary and critical perspective. The goal 
is to promote technical and scientific along with cultural and humanistic education so that citi-
zens educated at Unilab can contribute to the economic, cultural and social development of their 
communities. 

Introduction
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 A missão da Unilab baseia-se no princípio da cooperação solidária, no contexto da internacionalização 
do ensino superior. Três importantes elementos orientam sua atuação nacional e internacional:

	 •	Educação	Superior	pertinente	às	demandas	e	necessidades	da	região	nordeste	do	Brasil	e	dos	países	
parceiros, com ênfase no Maciço do Baturité, nos PALOPs e Timor-Leste.

	 •	Formação	dos	estudantes	em	parceria	com	instituições	de	educação	dos	países	parceiros,	para	que	
haja intercâmbio de experiências, mobilidade docente e discente e a qualificação dos quadros profissionais. 

	 •	Inserção	efetiva	dos	profissionais	formados	no	mundo	do	trabalho	de	seus	países.	A	partir	de	uma	
ampla rede de cooperação, a Unilab pretende apoiar os estudantes na busca pela carreira profissional que 
possa	contribuir	para	o	desenvolvimento	de	suas	regiões	e	países.

 Unilab’s mission is based upon the principle of solidarity cooperation, within the context of the interna-
tionalization of higher education. Three important principles guide Unilab’s actions both nationally and inter-
nationally: 

	 •	Higher	Education	aligned	with	the	demands	and	needs	of	Brazilian	Northeastern	region	and	partne-
ring	countries,	with	a	special	focus	on	the	Baturite	Hills,	on	the	PALOPs	and	East	Timor.

	 •	Student	education	established	in	partnership	with	education	institutions	in	the	partnering	countries,	
in order to allow for exchange of experiences, professors and students mobility and qualification of the staff. 

	 •	Effective	absorption	of	the	graduated	professional	into	the	world	of	work	in	their	home	countries.	Ba-
sed upon an extensive network of cooperation, Unilab intends to support students as they pursue a professional 
career that may contribute to the development of their regions and countries. 

Missão

Mission
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 A missão da Unilab se baseia em uma estratégia de diálogo e parcerias que garanta continuidade, si-
nergia,	e	estabilidade	da	cooperação	 internacional.	A	Unilab	trabalha	 junto	a	uma	Rede	de	Instituições	Públi-
cas	de	Educação	Superior	(IPES)	e	outras	organizações,	comprometida	com	uma	formação	de	qualidade,	com	
pertinência social e acredita que a mobilidade dentro dos países da CPLP contribui para a construção de um 
conhecimento pautado na cooperação.

A	atuação	da	Rede	deve	contribuir	em	múltiplos	processos,	como	por	exemplo:

	 •	Apoio	à	seleção	de	estudantes	e	docentes;
	 •	 Identificação	 e	 ampliação	 do	 quadro	 de	 instituições/entidades/associações	 parceiras,	 bem	 como	 das					
possibilidades	de	cooperação;
	 •	Criação	de	mecanismos	e	estratégias	facilitadoras	da	mobilidade,	da	cooperação	acadêmica	e	cultural	e	
da	integração;
	 •	Busca	de	fomento	junto	a	agências	internacionais.

 Unilab’s mission is based upon a strategy of dialogue and partnerships that guarantee continuity, synergy, 
and	stability	to	the	international	cooperation.	Unilab	works	with	a	network	of	Public	Higher	Education	Institu-
tions and other organizations which are committed to the education with quality and social responsibility, and be-
lieve that mobility within CPLP countries contributes to the construction of knowledge based upon cooperation.

Such a network may contribute to multiple processes such as:
 
	 •	Support	to	the	recruitment	of	students	and	faculty	members;
	 •	Identification	and	expansion	of	the	number	of	partnering	institutions/organizations/associations,	as	well	
as	cooperation	possibilities;
	 •	Development	of	mechanisms	and	strategies	for	mobility,	academic	and	cultural	cooperation	and	integra-
tion;
	 •	Pursuit	of	support	from	international	agencies.

Cooperação Internacional International Cooperation
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O Projeto Acadêmico da Unilab está ancorado nos fundamentos: 
 
	 •	desenvolvimento,	com	inovação,	da	ciência	e	tecnologia,	com	caráter	humano	e	social;		
	 •	inclusão	social	com	qualidade	acadêmica;	
	 •	reconhecimento	e	respeito	à	diversidade	étnico-racial,	religiosa,	cultural	e	de	gênero	como	meio	de	co-
operar	e	integrar;
	 •	interdisciplinaridade;
	 •	articulação	teoria-prática;
	 •	indissociabilidade	ensino-pesquisa-extensão.

Os cursos de graduação e pós-graduação da Unilab estão respaldados em valores como: 
 
	 •	êxito	do	estudante	de	acordo	com	sua	vocação	e	perfil	de	interesse	pelos	estudos	universitários;
	 •	formação	acadêmica	com	qualidade	técnica	e	política;	
	 •	respeito,	valorização	e	integração	da	diversidade	de	culturas;	
	 •	estímulo	à	responsabilidade	pessoal,	coletiva	e	social.

The	Academic	Project	of	UNILAB	is	based	upon	the	following	principles:	
 
	 •	scientific	and	technological	development,	with	innovation,	within	a	humanistic	and	social	context;	
	 •	social	inclusion	with	academic	quality;	
	 •	acknowledgement	and	respect	for	ethnic,	racial,	religious,	cultural	and	gender	diversity	as	a	means	of	
cooperation	and	integration;	
	 •	interdisciplinarity;	
	 •	theory-practice	articulation;	
	 •	indivisibility	of	teaching-research-extension.	
Undergraduate	and	Graduate	programs	at	UNILAB	are	built	upon	values	such	as:	
 
	 •	student	success,	aligned	with	their	vocation	and	interests	in	higher	education;	
	 •	academic	education	with	technical	and	political	quality;	
	 •	respect,	appreciation	and	integration	of	cultural	diversity;	
	 •	stimulus	of	personal,	collective	and	social	responsibility.	

Diretrizes Acadêmicas Academic Guidelines
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	 O	corpo	docente	tem	nível	de	doutorado	e	desenvolve	ações	de	ensino,	pesquisa	e	extensão	nas	suas	espe-
cialidades, referenciados na realidade regional, nacional e internacional.
	 Nessa	perspectiva,	a	Unilab	possui	diversos	programas	de	incentivo	acadêmico	e	bolsas	de	estudo,	além	
de	programas	de	apoio	pedagógico,	em	um	conjunto	de	ações	que	promovam,	para	os	estudantes,	o	acesso	e	a	
permanência com sucesso.
	 Os	cursos	de	graduação	são	de	tempo	integral	e	estão	estruturados	em	trimestres	acadêmicos.	Nos	trime-
stres iniciais e ao longo da trajetória acadêmica, são ofertados componentes curriculares comuns a todos os cur-
sos.	Neste	percurso,	por	meio	de	um	sistema	de	moblilidade,	os	estudantes	podem	circular	pelos	paises	da	CPLP	e,	
com	acompanhamento	da	universidade	e	em	parceria	com	instituições	locais,	retornam	aos	seus	paises	de	origem.
 A mobilidade acadêmica é um principio organizativo importante, cujo desenvolvimento, em nível de ensi-
no, pesquisa, extensão e assistência estudantil, objetiva a educação superior com qualidade social e acadêmica em 
nível de graduação e pós-graduação.

 The faculty members have doctorate degrees and develop teaching, research and extension projects within 
their expertise, referenced on the regional, national and international reality.
 With this perspective, Unilab has several programs of academic incentive, scholarships, and pedagogical 
support programs, constituting actions that promote successful access and retention for students.
	 Undergraduate	programs	are	full	time	and	structured	in	three-month	academic	terms.	During	the	first	
terms and along student’s academic path, common curricular components are offered to all programs. On that 
path, by means of a mobility system, students may walk around CPLP countries and, with supervision of Unilab 
and in a partnership with local institutions, they return to their home country.
 Academic mobility is an important organizational principle, which is developed through teaching, rese-
arch, extension and student support, in order to offer higher education with social responsibility and academic 
quality at both the undergraduate and graduate levels.
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Áreas de Conhecimento

Knowledge Areas

Saúde	Coletiva
     Collective	Health

Humanidades	e	Letras
     Humanities	and	Languages

Formação	Docente		
           Professors Training

Gestão	Pública
Public Management

Tecnologias	e	Desenvolvimento	Sustentável
                          Sustainable	Development	and	Technologies

Desenvolvimento	Rural
                     Rural	Development

 A partir de um processo de diálogo com os parceiros, foram identificados temas propícios para o intercâmbio 
de conhecimentos, em consonância com demandas nacionais e relevância em políticas de desenvolvimento econômi-
co e social. Como resultado, as seguintes áreas foram priorizadas:

 As a result of a dialog process with Unilab’s partners, a few appropriate topics were identified to foment the 
exchange of knowledge, in harmony with the national demands and relevance of policies for economical and social 
development. Then, the following areas were prioritized:
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GUINÉ-BISSAU

CABO VERDE

BRASIL

ANGOLA

PORTUGAL

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

MOÇAMBIQUE

TIMOR-LESTE

Países Envolvidos Involved Countries
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Galeria Unilab Unilab Gallery


