
Unilab 
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 do 
ensino, pesquisa e extensão promovam a construção                        
de conhecimento técnico, científico e cultural, com             
pertinência social.

Universidade pública 
federal, instituída em 20 de 
julho de 2010 pela Lei Nº 
12.289, a Unilab contribui 
na formação de cidadãos 
do Brasil, dos Países Afri-
canos de Língua Oficial   
Portuguesa (PALOP) e do 
Timor-Leste em uma per-
spectiva intercultural, inter-
disciplinar e crítica. 

Unilab
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, profes-
sors, researchers, technicians and collaborators from          
Brazil and from partner countries in order to promote 
the construction of technical, scientific and cultural 
knowledge through teaching, research and community           
extension, with social responsibility.

Public Federal Uni-
versity established on 
July, 20th 2010 by the 
law no. 12,289, Unilab 
contributes to education 
of citizens from Brazil, 
from the Official Portu-
guese Language African 
Countries (PALOP) and 
East Timor in an inter-
cultural, interdisciplinary 
and critical perspective. 

Reitoria
gabinete@unilab.edu.br

Pró-Reitoria de Administração
proad@unilab.edu.br

Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura
proex@unilab.edu.br

Pró-Reitoria de Graduação
prograd@unilab.edu.br

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
proppg@unilab.edu.br

Pró-Reitoria de Planejamento
proplan@unilab.edu.br

Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis
propae@unilab.edu.br

Pró-Reitoria de Relações Institucionais
proinst@unilab.edu.br

Campus da Liberdade 
Avenida da Abolição, Nº 03 – Centro – CEP: 62.790-000

 Redenção/CE – Brasil
Tel: + 55 (85) 3332.1414

www.unilab.edu.br
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/unilabbrasil
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Por que Redenção?
Redenção fica a 68 km de For-

taleza, capital do Ceará. Localizada 
no Maciço de Baturité, o município se 
destacou na história do país por ter 
sido o primeiro no Brasil a abolir a es-
cravatura, em 1883.

Why Redenção?
Redenção is located 68 km from Fortaleza, capital of Ceará. Located 

in the Maciço de Baturité, the municipal district stood out in the country’s 
history being the first in Brazil to abolish slavery in 1883.

Campi

Unilab pelo Mundo
Unilab by the World

Assistência 
Estudantil

Student Assistance

Os alunos são apoiados por um conjunto de auxílios, 
previsto na política de apoio à permanência dos discentes 
na universidade, como: auxílio moradia, auxílio transporte, 
auxílio alimentação, auxílio social e 
auxílio instalação. Além disso, são 
realizadas diversas atividades de Es-
porte e Lazer com foco na integração e 
manutenção da saúde física e mental.

As atividades de Arte e Cultura também são destaque 
na Unilab. Os estudantes podem participar de grupos de 
teatro, música, dança e outras expressões culturais. 

Students are supported by a set of assistance that exist as political  
support to guarantee their permanency in the university, such as hous-
ing assistance, transportation assistance, nutritional assistance, social as-
sistance and installation assistance. Furthermore, there are many sport e 
entertainment activities with focus on integration, maintaining physical and 
mental health.

Art and culture activities are also important at Unilab. Students can 
participate in theater groups, music, dance and other cultural expressions.

Graduação: 
Administração Pública 
Administração Pública (EAD)
Agronomia
Bacharelado em Humanidades
Ciências da Natureza e Matemática 
Enfermagem
Engenharia de Energias
Letras - Língua Portuguesa

Especialização: 
Gestão Pública (EAD)
Gestão Pública Municipal (EAD)
Gestão em Saúde (EAD)

Maciço de Baturité
O  Maciço de Baturité é uma 

região política do Ceará formada por 
13 municípios, entre eles Redenção, 
cidade-sede da Unilab. É uma área 
com características geográficas difer-
entes, onde predominam montanhas e 
vestígios da Mata Atlântica, encravada 
no meio do sertão cearense, com forte 
potencial agrícola, comercial e turístico. 

Maciço de Baturité
Maciço de Baturité is a politic region of Ceará formed by 13 municipal 

districts, including Redenção, host city of Unilab. Located in a area with dif-
ferent geographic characteristics where there are mountains and vestiges of 
Atlantic Forest, in the middle of Ceara´s dryland, with strong agriculture, com-
mercial and touristic potential.

Países Parceiros

Angola Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau

Moçambique Portugal São Tomé e Príncipe Timor Leste

Missões Internacionais 

International Missions

Em busca de novas parcerias, a Unilab promove regular-
mente missões a outros países, onde realiza convênios e acordos 
de cooperação entre governos, organizações privadas e institu-
ições de ensino superior. 

In search of new partnerships, Unilab promotes regular missions to other 
countries, making cooperation agreements between governments, higher education 
institutions and private organizations.

Processo Seletivo

Selection Process

A Unilab realiza processos seletivos diferentes para 
os cursos de Graduação. 

Para os candidatos brasileiros, a única forma de 
acesso é através do SiSU (Sistema de Seleção Unifica-
da), do Ministério da Educação. A seleção é feita pelo 
Sistema com base na nota obtida no Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio). 

Já os candidatos estrangeiros são 
submetidos a uma avaliação do históri-
co escolar do Ensino Médio e prova 
de redação, realizadas nos próprios 
países de origem, através das Missões 
Diplomáticas Brasileiras dos países par-
ceiros. O calendário de seleção é divul-
gado em editais anuais.

Unilab promotes different selection processes for graduate courses. 

For Brazilian candidates, the only way to access is through SISU (Uni-
fied Selection System), of the Ministry of Education. The selection is made 
by the system using the grade obtained in Enem (National High School 
Exam). 

Foreign candidates need to have their high school transcript analysed 
and also make a writing test, conducted in their homeland, through the 
Brazilian Embassy in the partner countries. The calendar selection is publi-
cized in annual edicts. 

Cursos

Courses
Gradiation: 
Public Administration
Public Administration (EAD)
Agronomy
Bachelor in Human Sciences
Natural Sciences and Mathematics
Nursing
Energy Engineering
Portuguese Language

Specialization: 
Public Management (EAD)
Municipal Public Management (EAD)
Health Management (EAD)

Campus da 
Liberdade

Redenção/Ceará

Campus dos 
Palmares
Acarape/Ceará

Campus das 
Auroras*
Redenção/Ceará

Campus São 
Francisco do Conde

São Francisco do Conde/Bahia

*Em construção

Partner Countries

*Under Constrution


