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Caro(a) estudante, 
 

 Seja muito bem-vindo(a) à Unilab. Começa agora mais uma importante jornada. 

A vida acadêmica é uma das mais ricas e produtivas e certamente será decisiva em seu 

futuro. Somos uma universidade jovem, ainda em fase de estruturação, mas 

integralmente voltada para que você e seus colegas tenham aqui uma experiência 

proveitosa para a sua formação pessoal e profissional. 

 Quem entra na Unilab logo percebe que ela é uma instituição diferente das 

demais universidades federais do Brasil. Somos uma universidade voltada para a 

formação acadêmica orientada pelo princípio da integração internacional e da 

cooperação Sul-Sul. Por isso, além de estudantes brasileiros, recebemos, também, 

jovens vindos de outros países: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São 

Tomé e Príncipe e Timor Leste. Conviver com essa diversidade é uma oportunidade 

única, que em muito enriquece o nosso cotidiano, constituindo-se em fonte de estímulo 

para o exercício e do respeito à diversidade étnica e cultural, bem como para troca de 

experiências e conhecimentos. 

 Aproveite bem as oportunidades que esta universidade lhe oferece e tenha uma 

vida acadêmica intensa, investindo na sua formação, por meio do ensino, da pesquisa,  

da extensão e da integração. 

 Como membro do corpo discente da universidade, fique atento aos seus direitos 

e deveres.  Fazer uma leitura cuidadosa deste guia é fundamental. Conheça as 

discussões e participe dos debates dos diferentes colegiados que são formados por 

professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. São eles que pensam e 

definem os rumos da Unilab. 

 Não se esqueça de que a Unilab é nossa e de que a Unilab somos todos nós, 

portanto, cuide do seu patrimônio. Somos muito mais fortes quando estamos juntos. 

 Abraço fraterno, 

Prof.ª Dr.ª Nilma Lino Gomes 

Reitora da Unilab 
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1. Apresentação 

  

 Prezado(a) estudante, 
  

 Parabéns! Você agora faz parte da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira! Isso o torna um vitorioso, que conseguiu, em meio a tantos 

outros pretendentes e por seus próprios méritos, conquistar uma vaga em uma 

Instituição Federal de Ensino Superior, onde a educação é pensada e praticada com 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento positivo e crítico da sociedade.  

 Este Guia do Estudante de Graduação é um instrumento para ajudá-lo a conhecer 

a Unilab e a aproveitar melhor o que ela tem a lhe oferecer. Aqui você encontrará os 

principais instrumentos normativos que regem a vida acadêmica, estabelecendo direitos 

e deveres dos estudantes. Também encontrará uma descrição sucinta dos diferentes 

setores que compõem a Unilab e que funções eles desempenham. Conhecer bem este 

guia é de vital importância para a condução de uma formação bem sucedida. 

 Esteja atento ao Calendário Universitário, pois ele estabelece os principais 

eventos acadêmicos da graduação, tais como: prazos para matrícula curricular, 

aproveitamento de estudos (dispensa de disciplinas), trancamento de curso e de 

disciplinas, início e fim dos períodos letivos, período de exames finais, entre outras 

ações e procedimentos importantes para a vida acadêmica. O Calendário Universitário é 

elaborado pelo Conselho Universitário (Consuni) e está disponível na página da 

universidade na internet.  

 Usufrua de tudo o que a Unilab pode lhe oferecer. Esteja permanentemente 

atento ao que acontece na instituição. Não se descuide de seus deveres e, muito menos, 

dos prazos estabelecidos para o cumprimento dos mesmos. Quando se deparar com 

dificuldades,  omissões, ausências ou inoperância de quaisquer setores e/ou servidores 

(docentes e técnicos-administrativos) procure orientações nos setores responsáveis para 

resolver os problemas.  

Estabeleça uma dinâmica solidária e colaborativa com seus colegas,  professores 

e professoras busca por uma formação profissional de qualidade e compatível com as 

exigências do mercado de trabalho e da sociedade contemporânea. 

 Seja muito bem-vindo(a)! 

Prof.ª Dr.ª Andrea Gomes Linard 

Pró-Reitora de Graduação 
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2. O que é a Unilab? 

 

2.1. Criação 

 

 A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – 

Unilab é uma Instituição Federal de Ensino Superior, com sede em Redenção, no Estado 

do Ceará, criada pela Lei 12.289, estabelecida pela Presidência da República Federativa 

do Brasil em de 20 de julho de 2010. 

 A Universidade goza de autonomia didático-pedagógica e administrativa, que é 

exercida sob a proteção da legislação vigente, bem como na forma de seu Estatuto e 

Regimento Geral. 
 

2.2 Origem dos Recursos 

  

A Unilab é mantida com recursos financeiros do Governo Federal do Brasil, por 

meio do Orçamento Geral da União, bem como por meio de financiamentos advindos 

de agências de fomento à formação universitária e à pesquisa, tais como CAPES, CNPq, 

Funcap, Fapesb, por exemplo.    

 

2.3 Objetivos 

 

 A universidade, que tem como incumbência maior cultivar e difundir o saber em 

todos os campos do conhecimento puro e aplicado, possui os seguintes objetivos: 

a) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento científico; 

b) atuar na interiorização e na internacionalização do ensino superior público brasileiro; 

c) contribuir para o desenvolvimento científico-cultural e do quadro profissional do 

Brasil e dos países parceiros; 

d) formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e a colaborar no desenvolvimento cultural e científico no Brasil e 

no exterior; 

e) incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem como da criação e difusão da cultura, 

contribuindo, desse modo, para o aperfeiçoamento pessoal dos nossos estudantes e dos 

meios sociais em que eles atuam e atuarão; 

f) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações acadêmicas e de outras formas de comunicação; 

g) suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, integrando e 

sistematizando os conhecimentos que vão sendo adquiridos na trajetória histórica de 

cada geração; 

h) estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, prestar serviços 

especializados às comunidades onde atua, estabelecendo uma relação de reciprocidade; 
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i) promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição. 
 

3. Estrutura da Administração Universitária 

 

A administração da universidade realiza-se nos planos da deliberação e da 

execução, em nível superior e em nível setorial (dos institutos). 
 

3.1. Órgãos Consultivos, Deliberativos e Fiscalizadores 

3.1.1. Órgão Consultivo e Deliberativo Superior 

 

Conselho Universitário (Consuni) 

 Órgão supremo de deliberação e consulta coletiva da universidade. Delibera 

sobre matérias relativas à administração, disciplina, ensino, pesquisa e extensão, bem 

como define a política geral desta Instituição de Ensino Superior. É composto por 

representantes da administração superior, representantes dos servidores docentes, dos 

servidores técnico-administrativos e do corpo discente.  

 

3.1.2. Órgãos Consultivos e Deliberativos Setoriais 

 

Conselho de Unidade Acadêmica  

 Órgão consultivo e deliberativo que compõe a estrutura dos Institutos, 

manifestando-se sobre matérias relativas à administração, disciplina, ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito do instituto do qual faz parte. É composto por representantes da 

administração executiva do instituto, representantes dos servidores docentes, dos 

servidores técnico-administrativos e do corpo discente. Atualmente existem na Unilab 

os seguintes Conselhos de Unidade Acadêmica: 
 

Conselho do Instituto de Humanidades e Letras; 

Conselho do Instituto de Desenvolvimento Rural; 

Conselho do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas; 

Conselho do Instituto de Ciências da Saúde Coletiva; 

Conselho do Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável; 

Conselho do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza. 

 

3.1.3 Órgão Fiscalizador Superior 

 

Conselho de Curadores 

 O Conselho de Curadores é o controle e fiscalização da gestão econômico-

financeira da Unilab, observada a legislação brasileira vigente. Esse conselho é formado 

por representantes do corpo docente, do corpo discente, do corpo técnico-

administrativo, da sociedade civil e do Ministério da Educação. 
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3.2 Órgão Executivos 

 

Reitoria 

Órgão executivo central, regido pela Reitora, que fiscaliza e superintende todas 

as atividades da universidade.  

Composição: 

Gabinete da Reitora; 

Chefia de Gabinete da Reitora; 

Procuradoria Federal; 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA); 

Diretoria de Educação Aberta e à Distância 

Assessoria de Comunicação (ASSECON); 

Assessoria Especial da Reitoria. 

 

Vice-Reitoria 

 Órgão executivo adjunto da Reitoria, regido pelo Vice-Reitor, ao qual compete 

exercer as atribuições definidas pelo Estatuto da universidade e pelos Atos de 

Delegação da Reitoria. 

 Composição: 

 Gabinete da Vice-Reitoria; 

 Secretaria Executiva da Vice-Reitoria. 
 

Pró-Reitorias 

 Órgão executivos que auxiliam a Reitoria no exercício de suas atribuições, 

sendo-lhes delegadas funções concernentes às suas respectivas áreas de atuação. 

 Atualmente na Unilab existem sete Pró-Reitorias. São elas: 

 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
  

Órgão executivo para a área de graduação ao qual compete realizar o 

acompanhamento e a fiscalização dos cursos de graduação, a realização e 

acompanhamento dos processos seletivos de estudantes de graduação, bem como 

auxiliar a Reitoria na superintendência das atividades formativas no nível da graduação. 

A Prograd é, também, a instância administrativa da Unilab responsável pela 

implantação e pelo acompanhamento das políticas institucionais de ensino de 

graduação, por meio de ações empreendidas em consonância com as políticas para a 

graduação do Ministério da Educação. Tendo como foco o estudante e sua formação, a 

Prograd proporciona oportunidades de vivência profissional aos estudantes de 

graduação por meio da gestão de programas que potencializem a formação profissional 

de excelência.  

Composição: 

Gabinete da Pró-Reitoria; 

Secretaria Executiva da Pró-Reitoria; 

Coordenação de Ensino de Graduação (CEG); 
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Coordenação de Assuntos Acadêmicos (CAA); 

Coordenação de Assuntos Educacionais (CAE); 
 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) 
 

 Órgão executivo para as áreas de pesquisa e pós-graduação ao qual compete 

realizar o acompanhamento e fiscalização dos cursos de pós-graduação, a execução, 

acompanhamento de fiscalização de programas e projetos de pesquisa cadastrados na 

Unilab. À PROPPG compete, ainda, realizar ações de fomento à pesquisa na Unilab e 

atuar como auxiliar da Reitoria na superintendência de atividades de formação no nível 

da pós-graduação e da pesquisa científica em geral no âmbito da universidade. 

Composição: 

Gabinete da Pró-Reitoria; 

Secretaria Executiva da Pró-Reitoria; 

Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação; 

Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP)e Comissão Local de Iniciação 

Científica (CLIC); 

Coordenação de Inovação Tecnológica (NIT); 

Comitês de Pesquisa (Comitê de Ética em Pesquisa e Comitê de Ética em 

Experimentação Animal). 
 

Pró-Reitoria de Extensão Arte e Cultura (PROEX) 

 

 Órgão executivo para as áreas de extensão arte e cultura ao qual compete 

selecionar, acompanhar e fiscalizar os programas e projetos de extensão, arte e cultura 

cadastrados na Unilab, além de estimular e apoiar atividades correlatas dentro e fora da 

Universidade. À PROEX compete, ainda, estimular e promover o diálogo da Unilab 

com a comunidade externa, por meio de ações extensivas, que coloquem em contato  os 

conhecimentos produzidos por professores e estudantes  e os saberes comunitários, bem 

como a atividades no campo da arte e da cultura abertas para a participação da 

comunidade acadêmica e da população em geral. 

Composição: 

Gabinete da Pró-Reitoria; 

Secretaria Executiva; 

Coordenação de Extensão e Ações Comunitárias (CEAC) 

Coordenação de Arte de Cultura (CAC) 

Nucleo de Extensão e Ações Comunitárias (NEAC) 

Núcleo de Arte  e Cultura (NAC) 

Seção de Bolsas 

Comissão de Avaliação de Projetos de Extensao, Arte e  Cultura (CAPEAC) 
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Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE) 

 

Órgão executivo para as áreas de promoção a ações afirmativas em benefício de 

minorias étnicas, raciais, sociais e de gênero e apoio ao estudante na Unilab. A Propae é 

a unidade gestora responsável por incentivar, acompanhar e promover ações que 

contribuam para o desenvolvimento do estudante em toda a sua trajetória acadêmica, 

através de ações efetivas nas áreas social, técnico-científica, cultural, política e 

esportiva. Faz parte da sua missão fortalecer o vínculo institucional do estudante por 

meio de políticas de promoção do acesso, permanência e melhoria contínua da 

qualidade de vida do estudante dentro da universidade. 

 

Composição: 

Gabinete da Pró-Reitoria; 

Secretaria Executiva; 

Coordenação de Políticas Afirmativas (COPAF); 

Coordenação de Políticas Estudantis (COST); 
 

Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 

 

A Proad é uma unidade da Administração Superior da Unilab à qual cabe, 

simultaneamente com a Pró-Reitoria de Planejamento, a gestão dos recursos financeiros 

da universidade. Essa gestão se dá por meio da execução orçamentária destinada ao 

atendimento das demandas das unidades acadêmicas e demais unidades administrativas, 

abrigando, ainda, a gestão de contratos firmados com terceiros e de recursos humanos. 

Com isso, tem como missão prover, continuamente, com eficiência, eficácia e 

efetividade os meios necessários à manutenção e crescimento da capacidade de gestão 

das atividades-fim da Unilab, desenvolvendo ações administrativas voltadas para 

atender as demandas e expectativas da instituição, para a plena satisfação das 

necessidades da comunidade universitária. 

Composição: 

Gabinete da Pró-Reitoria; 

Secretaria Executiva; 

Coordenação de Finanças (COFIN); 
Coordenação de Logística (COLOG) 
Coordenação de Gestão de Pessoas (COGEP) 
Coordenação de Saúde e Bem-Estas (COSBEM) 
Coordenação de Serviços Operacionais (CSO) 
 

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 
 

A PROPLAN funciona como órgão da Administração Superior a quem compete o 

assessoramento da política global de planejamento da Unilab, tendo como esteio básico 

a ética e transparência, e, com a intenção de propiciar a consecução da sua missão, ela 

realiza análise técnica da evolução da universidade e de assessoria, na formulação de 

diretrizes e metas para o seu desenvolvimento. Compete ainda à  
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PROPLAN a coordenação da elaboração e consolidação das propostas do 

orçamento da Unilab, assessorando as demais unidades administrativas no âmbito de 

sua competência. As suas ações são pautadas visando atingir a eficiência, eficácia e 

efetividade na aplicação dos recursos da universidade e dessa forma, contribuir para 

uma elevação dela a patamares cada vez maiores. 

Composição: 

Gabinete da Pró-Reitoria; 

Secretaria Executiva; 

Coordenação de Planejamento (COPLAN) 

Coordenação de Orçamento (COR) 

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento (CID) 
 

Pró-Reitoria de Relações Institucionais (PROINST) 

 

A Pró-Reitoria de Relações Institucionais é o órgão da Administração Superior 

que tem como objetivos promover e implementar, em parceria com outras Pró-Reitorias 

da Unilab, estratégias de cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa; dialogar 

com as diversas instâncias da Unilab, para promover a integração dessas no sistema de 

mobilidade; criar espaços de debate e formação sobre cooperação sul-sul e 

interculturalidade; apoiar os grupos de pesquisa da Unilab para o estabelecimento de 

parcerias e desenvolvimento de projetos temáticos interinstitucionais; articular projetos 

em rede que envolvam múltiplas instituições conectadas, em âmbito nacional e 

internacional, abrangendo o Maciço de Baturité, no Ceará, São Francisco do Conde, na 

Bahia e regiões circunvizinhas, países africanos, em especial de língua portuguesa, e 

Timor Leste. 
 

Composição: 

Gabinete da Pró-Reitoria; 

Secretaria Executiva; 

Coordenação de Cooperação Nacional e Internacional (COCNI); 

Núcleo de Projetos Internacionais; 

Núcleo de Acordos de Cooperação Institucionais; 

Núcleo de Mobilidade e Cooperação Solidária. 

 

3.3. Órgãos Suplementares 

 

Os Órgãos Suplementares são destinados a oferecer apoio, no âmbito de sua 

competência, a toda a universidade. São subordinados à Reitoria e têm regulamentos 

próprios. 

São Órgãos Suplementares da Unilab: 
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Sistema de Bibliotecas da Unilab -SIBUNI 

 

 O SIBIUNI é responsável pela aquisição, organização, guarda, conservação e 

empréstimo do material bibliográfico e digital (filmes, arquivos de áudio, programas 

etc.) que compõe o seu acervo, dando suporte às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Unilab. Ele atualmente é composto pela Biblioteca Setorial do Campus da 

Liberdade, pela Biblioteca Setorial do Campus dos Palmares e pela Divisão de 

Formação e Desenvolvimento do Acervo. 

 O atendimento das bibliotecas acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 

22h, e, aos sábados, das 8h às 14h.  
 

Diretoria de Registro Acadêmico (DRCA) 
 

A DRCA tem como atividade fundamental operacionalizar os registros e os 

controles acadêmicos corretamente, de acordo com a legislação educacional e as normas 

internas da Instituição. 

 Os registros e controles acadêmicos começam no ingresso do estudante na 

Instituição e terminam com a expedição do diploma. Entretanto, a manutenção dos 

registros é permanente e não poderão ser eliminados ou descartados. 

  É extremamente importante que esses registros sejam realizados de modo a 

garantir, não só o cumprimento da legislação educacional, mas também gerando 

informações de qualidade e integridade para a instituição e para os estudantes. 

A DRCA, além de gerenciar parte do sistema acadêmico, é responsável pela 

guarda de documentação acadêmica, pelo controle e pelo lançamento dos registros nos 

sistemas acadêmicos. As Unidades Acadêmicas, por meio de seus Institutos e 

Coordenações, também participam na manutenção da qualidade e integridade desse 

banco de dados, fornecendo à DRCA ou lançando no sistema acadêmico da Unilab, 

dados importantes como notas, conceito, frequência, trancamentos, dispensas por 

aproveitamento de estudos, matrículas e outras ocorrências, nos prazos estabelecidos no 

calendário acadêmico trimestralmente. As informações acadêmicas desse banco de 

dados, devidamente organizadas, são colocadas à disposição da comunidade acadêmica 

por meio da internet. 
 

Diretoria de Regulação, Indicadores Institucionais e Avaliação (DRIIA) 

 A DRIIA é um órgão de natureza técnica vinculado ao gabinete do(a) 

Reitor(a), responsável pelo gerenciamento das informações do sistema e-Mec, 

acompanhamento das atividades pertencentes aos processos de regulação e avaliação 

dos cursos de graduação e sistematização e atualização dos dados quantitativos e 

indicadores institucionais da Unilab. 

São atribuições da DRIIA: i) realizar o cadastro e atualização das informações de cursos 

e docentes bem como solicitação de abertura e acompanhamento dos processos 

regulatórios junto ao Ministério da Educação através do sistema e-MEC; ii) organizar e 

analisar as informações institucionais e inserção de dados nos sistemas do  
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governo federal (Censo da Educação Superior) e organizar e disponibilizar os 

principais indicadores institucionais; iii) realizar os procedimentos demandados pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e acompanhar as 

iniciativas e processos avaliativos realizados na Unilab.  

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) 

A DTI tem como finalidade o apoio e à execução de atividades necessárias à 

condução da política de informática no âmbito da universidade. Compete à DTI 

administrar os recursos computacionais de uso geral da instituição; planejar, coordenar, 

orientar e supervisionar os trabalhos técnicos e administrativos referentes ao uso da 

informática, de acordo com as necessidades da instituição; desenvolver e manter os 

sistemas computacionais necessários à instituição; prestar assessoria em atividades que 

demandam o uso da informática; propor a adoção e a difusão de novas tecnologias de 

informática; propiciar infra-estrutura em equipamentos/serviços de informática às 

atividades acadêmicas/administrativas da instituição; assessorar as ações relativas à 

compra de equipamentos de informática; prestar assistência técnica na área de hardware 

e software; fazer a manutenção e dar suporte à rede computacional interna sob os 

aspectos físicos e lógicos.  
 

4. Divulgação da Informação 

 

 A Unilab procura informar a sua comunidade acadêmica e administrativa, e a 

sociedade como uma todo, sobre suas atividades e procedimentos necessários ao bom 

andamento da vida acadêmica. Essa ação é hoje realizada, fundamentalmente, pela 

página da universidade na internet: www.unilab.edu.br.  

 Para além desse canal, a Unilab mantém um conta na rede social Facebook e 

produz, sempre que necessário, material impresso com informações sobre ações e 

eventos específicos. 
 

5. Atividades-fim 

 

 A Unilab, como as demais universidades brasileiras, está assentada no tripé 

ensino, pesquisa e extensão, que constituem as atividades-fim, ou seja, compõem o 

conjunto de finalidades para as quais a universidade foi criada. 

 

5.1. Ensino 

5.1.1. Ensino de Graduação 

 A Unilab oferece cursos de graduação nas tradicionais modalidades de 

bacharelado e licenciatura. Oferece ainda cursos híbridos de caráter interdisciplinar que 

podem envolver um dupla formação nas duas primeiras modalidades 

 O bacharelado tem por objetivo formar profissionais para o exercício de uma 

profissão específica no mercado privado, ou no setor público. A licenciatura tem por 

objetivo a formação de professores para a atuação na Escola Básica.  
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do conhecimento humano (Humanidades, Ciências, Saúde, etc.). No segundo realiza-se 

uma verticalização da formação em setor de estudo específico daquele campo. O 

primeiro ciclo ocorre sempre na forma de bacharelado, o segundo pode ser na forma de 

um novo bacharelado, ou de uma licenciatura.  

 Com objetivo de potencializar o ensino de graduação, a universidade, sob a 

coordenação e fiscalização da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), possui três 

programas de bolsas acadêmicas: Programa de Bolsas Monitoria (PBM), Programa de 

Jovens Talentos para a Ciência (PJTC) e o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID). Os primeiro e o segundo são acessáveis a estudantes de 

todos os cursos de graduação, o terceiro é restrito aos estudantes dos cursos de 

licenciatura.  

 O acesso a todos estes programas é feito por meio de processos seletivos 

orientados por editais específicos da Prograd e do Ministério da Educação. Para maiores 

informações sobre esse programa, consultar o site/sítio da Prograd no endereço: 
www.unilab.edu.br/prograd 

 

5.1.2. Ensino de Pós-Graduação 

 A Unilab oferece cursos de pós-graduação nos níveis lato senso e stricto senso, 

que se destinam a profissionais que já possuem diploma de graduação e buscam 

aprofundamento de seus conhecimentos e técnicas de exercício profissional, que melhor 

o qualifiquem para o atendimento das demandas da sociedade.  

 A pós-graduação lato sensu é ofertada nas modalidades à distância e presencial. 

A strictu senso é somente ofertada presencialmente. 

 

5.2. Pesquisa 

 A Unilab, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPPG), estimula o desenvolvimento de atividades de pesquisa, visando gerar e/ou 

ampliar conhecimentos relacionados à realidade local, regional, nacional e 

internacional, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.  

Atualmente vários projetos de pesquisa são desenvolvidos nas diferentes áreas 

do conhecimento humano. 

Para os estudantes de graduação, a PROPPG disponibiliza Bolsas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (BICT), com Bolsas de pesquisa 

financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Ceará – FUNCAP, e pela 

própria UNILAB. O PIBIC é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

que tem como principal objetivo despertar a vocação científica entre os alunos da 

graduação por meio de sua participação em um projeto de pesquisa, sob orientação de 

um professor devidamente qualificado. A Bolsa Acadêmica de pesquisa é mérito do 

estudante a partir do rendimento/notas e da selecão e indicação por um 

pesquisador/coordenador do projeto de pesquisa beneficiado por quota dessa 

modalidade de bolsa. 



13

O acesso a todos esses programas é feito por meio de processos seletivos orientados por 

editais específicos da PROPPG, do CNPq e da FUNCAP. Para maiores informações 

sobre esses programas, favor consultar o site/sítio da PROPPG no endereço: 
www.unilab.edu.br/pesquisa-e-posgraduacao 

 

5.3. Extensão 

 No Brasil de hoje, extensão universitária vive uma fase de amadurecimento e 

consolidação, que muito tem contribuído para aproximar as universidades públicas das 

comunidades das regiões onde elas estão instaladas. Compreendemos que, no convívio 

entre a universidade e a sociedade, produzem-se estímulos recíprocos, mediados por 

situações concretas, em que a academia colhe novas fontes para o desenvolvimento de 

suas atividades de ensino e pesquisa e a sociedade encontra alternativas qualificadas 

para o seu amplo desenvolvimento. 

Por meio de programas, projetos,  cursos, eventos artísticos e culturais, a Unilab 

tem construído ações estratégicas de articulação e socialização do saber no Maciço de 

Baturité, no Ceará, e no Recôncavo Baiano, na Bahia.  

Como forma de estimular o envolvimento dos estudantes de graduação em 

projetos e ações de extensão, a Pró-Reitoria de Extensão Arte de Cultura (PROEX), 

desmobiliza bolsas acadêmicas por meio do Programa de Bolsa de Extensão Arte e 

Cultura (PIBEAC).  

O PIBEAC é acessível a estudantes de todos os cursos de graduação, sendo 

disponibilizado por meio de processos seletivos orientados por editais específicos da 

PROEX. Para maiores informações sobre este programa, favor consultar o site/sítio da 

PROEX no endereço:http://www.unilab.edu.br/pro-reitoria-de-extensao-arte-e-cultura/ 
 

6. Dinâmica da Vida Acadêmica 

 

 A dinâmica da vida acadêmica é disciplinada por uma série de ações e 

procedimentos que têm o objetivo de ordenar a ações administrativas da universidade, 

bem como assegurar o acesso dos estudantes aos seus direitos de formativos e 

estabelecer mecanismos de fiscalização dos seus deveres. 

 

6.1 Instrumentos Normativos 

 

Este guia disponibiliza ao estudante acesso a instrumentos normativos e a 

descrição de procedimentos elementares que pontuam o cotidiano da formação em nível 

de graduação. 

 Como todas as áreas da universidade, o ensino de graduação é regido por 

instrumentos normativos definidos e regulamentados pelo CONSUNI, chamados de 

“Resoluções”. Para uma boa condução de sua vida acadêmica é fundamental que o 

estudante de graduação conheça bem três dessas resoluções: 

1) A Resolução nº 10 de 2013, que estabelece o Estatuto da Unilab. Neste resolução 

estão pontuados a missão, os objetivos e o princípios formativos e administrativos da 

universidade. Este documento está disponível no endereço:  
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http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2012/09/RESOLU%C3%87%C3%83O-

n%C2%B0-010-2013-Altera-a-Resolu%C3%A7%C3%A3o-004-2013-Estatuto.pdf 

2) A Resolução nº 30 de 2013, que dispões sobre o procedimentos e normas de 

matrícula nos cursos da Unilab, disponível no endereço: http://www.unilab.edu.br/wp-

content/uploads/2012/09/RESOLU%C3%87%C3%83O-n%C2%B0-030-2013-

Normatiza-os-procedimentos-relativos-%C3%A0-matr%C3%ADcula-de-estudantes-

dos-cursos-de-gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf  
 

6.2 Procedimentos básicos 

 

No quadro abaixo estão discriminados os procedimentos mais comuns para os 

estudantes de graduação da Unilab, os locais onde devem ser realizados e os prazos para 

que sejam cumpridos. 
 

Procedimento Onde conseguir Prazo Limite Legislação 

Pertinente 
Condições Exigidas 

Alteração de 

dados do

Registro 

Acadêmico 

DRCA Indeterminado Instrução 

Interna da

DRCA 

Documentos legais de 

identificação do

estudante 

Apostilamento de 

diploma 
DRCA Indeterminado Portaria 33/78 

do Cons. Nac. 

de Educação 

Diploma de

Graduação e

Histórico Escolar 

Aproveitamentos 

de Estudo 
Coordenação do 

Curso 
Vide Calendário 

Acadêmico 
Não há Histórico escolar, 

programa das

disciplinas a serem 

aproveitadas 

Ajuste de

Matrícula 

(cancelamento e 

acréscimo de 

disciplinas) 

Coordenação do 

Curso 
Vide Calendário 

Acadêmico 
Resolução nº 

30/2013 

CONSUNI 

Formulário de

requerimento próprio 

da Coordenação 

Atestado de

matrícula 
Página do

estudante no

SIGAA 

Indeterminado Não há Estar regularmente 

matriculado  

 

 

Procedimento Onde conseguir Prazo Limite Legislação 

Pertinente 
Condições Exigidas 

Declaração de 

vínculo com a 

universidade 

Página do

estudante no

SIGAA 

Indeterminado Não há Estar regularmente 

matriculado  
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Diploma de

Graduação 
DRCA Indeterminado Lei 9.394 de 

20/12/1996 
Histórico Escolar, 

nada consta da 

biblioteca e

documento de

identificação do

estudante 

Histórico Escolar Página do

estudante no

SIGAA 

Indeterminado Não há Estar regularmente 

matriculado  

 

Matrícula 

Institucional 

 

 

 

CAA/Prograd Vide Calendário 

do Edital do 

Processo 

Seletivo 

Resolução nº 

30/2013 

CONSUNI 

Vide documentação 

estabelecida como 

exigência no Edital 

do Processo Seletivo 

Matrícula 

Institucional para 

estudantes 

transferidos e 

graduados 

CAA/Prograd Vide Calendário 

Acadêmico 
Não há Vide documentação 

estabelecida como 

exigência no Edital 

do Processo Seletivo 

Matrícula 

Curricular 
Página do

Estudante no

SIGAA e

Coordenação do 

Curso 

Vide Calendário 

Acadêmico 
Resolução nº 

30/2013 

CONSUNI 

Ser estudante

regularmente 

matriculado na Unilab 

Matrícula de 

estudante em 

trânsito 

(intercampi) 

Coordenação do 

Curso 
Vide Calendário 

Acadêmico 
Resolução nº 

30/2013 

CONSUNI 

Estar regularmente 

matriculado na Unilab 

Matrícula em 

Mobilidade 

Acadêmica 

DRCA Vide Calendário 

do Edital  
Convênio 

Andifes 
Autorização da IES 

de origem, histórico 

escolar e formulário 

próprio de

requerimento  

Mudança de 

Endereço 
Página do

Estudante no

SIGAA e

Coordenação do 

Curso 

Vide Calendário 

Acadêmico 
Não há Ser estudante

regularmente 

matriculado na Unilab 

Reintegração de 

Curso 
DRCA Indeterminado Não há Histórico Escolar, 

documento de 

identificação pessoal 

e formulário de 
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Trancamento de 

Matrícula em 

Disciplina 

Coordenação de 

Curso 
Vide Calendário 

Universitário 
Resolução nº 

30/2013 

CONSUNI 

Ser estudante

regularmente 

matriculado na Unilab 

Trancamento de 

Matrícula em 

Curso 

DRCA Indeterminado Resolução nº 

30/2013 

CONSUNI 

Ser estudante

regularmente 

matriculado na Unilab 

 

 

6.3 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
  

O SIGAA informatiza os procedimentos do cotidiano acadêmico. Por meio de 

sua página pessoal no SIGAA, o estudante pode ter acesso a documentos 

comprobatórios de seu vínculo com a universidade e de sua trajetória acadêmica, como 

o Atestado de Matrícula e o Histórico Escolar. Ele possibilita, ainda, o contato direto do 

estudante com os seu professores, por meio da Turma Virtual da disciplina em que se 

está matriculado. Por fim, importa saber que o SIGAA é o instrumento pelo qual o 

estudante realiza a matrícula curricular antes do início de cada período letivo.  

Para ter acesso ao SIGAA, o estudante deve fazer o autocadastro, seguindo os 

passos do tutorial disponível no site/sítio da Unilab na internet. 
 

6.4 Regime Letivo 

 

 Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei nº 

9.394 de 20 de novembro de 1996, instrumento normativo máximo da educação 

brasileira, o ano letivo nas instituições educacionais deve cumprir 200 (duzentos) dias 

letivos anuais, cabendo a cada instituição a definição de como organizar a divisão 

desses dias em períodos letivos regulares. 

 Na Unilab os 200 dias letivos são divididos em três períodos letivos regulares e 

equivalentes. Nesses períodos a matrícula do estudante é obrigatória para que ele possa 

cumprir a carga horária do seu curso no prazo ideal. 

 Para além dos três períodos letivos regulares, a universidade possui um quarto 

período letivo denominado Trimestre da Integração Cultural, com duração reduzida em 

relação aos regulares. Nesse período letivo, são ofertadas aos estudantes atividades 

extracurriculares como cursos livres, seminários e palestras. Nele também é possível 

cursar disciplinas optativas e fazer a recuperação de disciplinas obrigatórias em que o 

estudante não tenha logrado aprovação. A matrícula no Trimestre da Integração Cultural 

é facultativa.  

A adoção desse regime letivo tem o objetivo de manter a universidade em 

atividade constante, franqueando ao estudante de graduação maiores e mais diversas 

oportunidades de formação.  
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7. Programas e Serviços de Apoio ao Estudante 

 

A Unilab possui uma série de programas e serviços que tem como objetivo dar 

apoio ao estudante ao longo do seu percurso formativo nos cursos de graduação, de 

forma a garantir a sua permanência na instituição. A grande maioria dos programas e 

serviços está disponível a todos os estudantes. Há, porém, programas e serviços 

específicos, destinados prioritariamente a estudantes em comprovada condição de 

vulnerabilidade socioeconômica, na forma da legislação brasileira. 
 

 

7.1. Programas 

7.1.1 Programa de Bolsa de Desenvolvimento institucional (PBDIN) 
 

Supervisionado pela Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e pela Pró-

Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE), o Programa de Bolsa de 

Desenvolvimento Institucional (PBDIN) objetiva desenvolver ações e projetos que 

conferem suporte à atividades acadêmicas, técnicas e administrativas da Unilab, ao 

mesmo tempo que amplia o espectro da formação do estudantes por meio do seu 

engajamento em atividades promotoras de competências ligadas à gestão do serviço 

público. O estudantes selecionados para bolsa desse programa deverão atuar nos 

diversos setores administrativos da universidade, dando suporte à execução de suas 

tarefas. O acesso a esse programa é franqueado a todos os estudantes de graduação da 

Unilab e regido por edital próprio administrado pela PROAD e pela PROPAE. 
 

7.1.2 Programa de Bolsa de Tecnologia da Informação (PROBTI) 
 

Supervisionado pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), o Programa 

de Bolsa de Tecnologia da Informação (PROBTI) objetiva desenvolver habilidades de 

tecnologia da informação, além de incentivar e desenvolver atividades acadêmicas 

vinculadas ao uso da informática, visando atender às necessidades da Instituição e 

preparar estudantes de graduação para o desempenho de atividades de informática na 

vida profissional. Os estudantes selecionados para bolsa deverão prestar apoio às 

atividades referentes ao desenvolvimento da Tecnologia da Informação na UNILAB, 

conforme a necessidade dos diversos setores da Universidade. O acesso a esse programa 

é franqueado a todos os estudantes de graduação da Unilab e regido por edital próprio 

administrado pela DTI. 
 

7.1.3 Programa de Assistência Estudantil (PAES) 
 

 Administrado e fiscalizado pela Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e 

Estudantis (PROPAE), o Programa de Assistência Estudantil tem o objetivo de garantir 

acesso a direitos de assistência estudantil a estudantes matriculados em cursos de  
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graduação presencial da Unilab, cujas condições socioeconômicas são insuficientes 

para permanência no espaço universitário. A PAES é financiado com recurso do 

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), do Ministério da Educação, regido 

pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. 

 O PAES oferece ao estudante que se enquadra dentro do perfil de 

vulnerabilidade socioeconômica cinco diferentes modalidades de auxílio. São elas: 
 

1) Auxílio Moradia: concedido com o objetivo de garantir condições de residência ao 

estudante cujo grupo familiar resida distante da sede do curso presencial no qual o 

estudante se encontre regularmente matriculado. O auxílio é concedido para o estudante 

que resida fora da Zona Urbana dos municípios dos campi, ou ao estudante cujo acesso 

aos campi seja dificultado pela ausência de transporte regular, pela distância, ou por 

outros fatores devidamente justificados, com documentação pertinente; 

2) Auxílio Instalação: concedido com o objetivo de apoiar os estudantes beneficiários 

do Auxílio Moradia a proverem condições de fixação de residência no que se refere à 

aquisição de mobília, eletrodomésticos e utensílios domésticos, que sejam essenciais ao 

funcionamento de uma residência.  

3) Auxílio Transporte: concedido com o objetivo de complementar despesa com 

transporte para o deslocamento do estudante da sua residência até a sede do campi onde 

estuda; 

4) Auxílio Alimentação: concedido com o objetivo de complementar a alimentação do 

estudantes; 

5) Auxílio Social: concedido com o objetivo de apoiar estudantes em situação de 

elevado grau de vulnerabilidade socioeconômica na permanência na universidade, para 

casos em que não se apliquem os auxílios moradia e instalação. 

6) Auxílio Emergencial: auxílio de natureza eventual e provisória, concedido de forma 

excepcional, enquanto perdurar a situação geradora do caráter emergencial, aos 

estudantes cujas condições de extrema vulnerabilidade socioeconômica ponham em 

risco sua permanência na Universidade.  
 

O acesso a esse programa é franqueado a todos os estudantes dos cursos 

graduação presencial da Unilab que comprovem, na forma da legislação brasileira, 

condição de vulnerabilidade socioeconômica e é regido por edital próprio administrado 

pela PROPAE. 

7.2. Serviços 

7.2.1 Restaurante Universitário (RU) 
 

 O Restaurante Universitário (RU) é um unidade de distribuição de refeições que 

atende à comunidade universitária (estudantes, professores e servidores técnico-

administrativos), fornecendo ALMOÇO e JANTAR com preço subsidiado. Para ter 

acesso ao RU, o estudante precisa estar regularmente matriculado em seu curso de 

graduação presencial. Atualmente a Unilab possui três unidades de RU. São elas: 
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RU Unidade I: Campus da Liberdade, cidade de Redenção – CE 

RU Unidade II: Unidade Acadêmica dos Palmares, cidade de Acarape – CE  

RU Unidade III: Campus dos Malês, cidade de São Francisco do Conde – BA  
 

As três unidades RU funcionam nos seguintes horários: segunda a sexta-feira, 

almoço, das 11h às 13h30, e jantar, das 17h30 às 19h. Aos sábados, apenas almoço, das 

11h às 13h30. 

 

7.2.2. Apoio Psicossocial 
 

Chegar e permanecer no ambiente universitário proporciona grandes 

provocações ao cotidiano do estudante. Trata-se de um novo mundo, com novas e 

desconhecidas exigências, responsabilidades e desafios. Trata-se de transformações 

significativas nas formas de viver dos indivíduos que se lançam na aventura do Ensino 

Superior. No contexto da Unilab, a isso se soma o necessário aprendizado de lidar com 

relações interpessoais caracterizadas pela multiplicidade étnica, cultural, de origem, 

além de outras diversidades. As vivências e convivências nesse universo são potenciais 

desencadeadoras de diversos tipos de sofrimentos, angústias, ansiedades e conflitos que 

necessitam de um espaço de acolhida e cuidado, necessário na perspectiva de se revelar 

ou construir novos caminhos, novas soluções. 

Diante disso, a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, por meio do 

Núcleo de Atenção às Subjetividades (NIAS), disponibiliza o Serviço de Atendimento 

Psicológico (Satepsi), um serviço destinado a receber os estudantes que desejem ser 

atendidos por profissionais da Psicologia, estando alinhado com as atuais diretrizes da 

Política Nacional da Assistência Estudantil. 

Além disso, a diversidade de formação dos profissionais do Satepsi permite 

oferecer ao estudante variadas modalidades de atendimento em Psicologia, como 

atendimentos individuais (Psicologia Fenomenológico-existencial e Psicanálise), grupos 

de desenvolvimento pessoal, interpessoal, terapêuticos, entre outros. 
 

8. Unidades Acadêmicas 

  

 A Unilab possui atualmente sete Unidades Acadêmicas. Seis Institutos e um 

Campus Avançado. 
 

8.1 Os Institutos  
 

Os Institutos são compostos por um conjunto administrativo com Conselho de 

Unidade Acadêmica, Direção do Instituto e Coordenações de Curso.   

O conselho de Unidade Acadêmica é o órgão consultivo, deliberativo e 

normativo, que tem a responsabilidade de traçar a política e a tomada de decisão em 

matéria acadêmica e administrativa na esfera do Instituto ao qual está vinculado. Ele é 

composto pela Direção do Instituto, pelas Coordenações de Curso, por representantes do 

corpo docente, do corpo discente e do corpo de servidores técnico-administrativos.  
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A Direção do Instituto é a unidade executiva e administrativa responsável pela 

coordenação, fiscalização e superintendência das atividades dos Instituto sob sua 

responsabilidade. Ela é exercida por um(a) diretor(a) eleito(a) pela comunidade 

acadêmica para um mandato de quatro anos. 

A Coordenação de Curso é responsável pelas atividades de formação acadêmica 

dos cursos de graduação. Compete a ela a execução da oferta de disciplinas e a 

supervisão das atividades curriculares do curso sob sua responsabilidade. Ela é exercida 

por um Coordenador(a) eleito(a) pela comunidade acadêmica para uma mandato de dois 

anos. 

Atualmente os seis Institutos da Unilab estão assim configurados: 
 

1) Instituto de Humanidades e Letras 

Sediado no Campus da Liberdade, na cidade de Redenção – CE, mas atuando 

também no Campus de São Francisco do Conde – BA. 

Composição: 

Conselho do Instituto; 

Direção do Instituto; 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Humanidades (Redenção); 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Humanidades (São Francisco do Conde); 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Antropologia (Redenção); 

Coordenação do Curso de Licenciatura em História (Redenção); 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia (Redenção); 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Sociologia (Redenção); 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras – Português (Redenção); 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras – Português (São Francisco do 

Conde). 

 

2) Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

 Sediado no Campus da Liberdade, na cidade de Redenção – CE.  

Composição: 

Conselho do Instituto; 

Direção do Instituto; 

Coordenação do Curso de Administração Pública (modalidade presencial); 

Coordenação do Curso de Administração Pública (modalidade EAD). 
 

3) Instituto de Ciências da Saúde Coletiva 

 Sediado no Campus dos Palmares, na cidade de Acarape – CE. 

Composição: 

Conselho do Instituto; 

Direção do Instituto; 

Coordenação do Curso de Enfermagem. 
 

4) Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável 

 Sediado no Campus dos Palmares, na cidade de Acarape – CE.  
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Composição: 

Conselho do Instituto; 

Direção do Instituto; 

Coordenação do Curso de Engenharia de Energias. 
 

5) Instituto de Ciências Exatas e da Natureza 

Sediado no Campus dos Palmares, na cidade de Acarape – CE.  

Composição: 

Conselho do Instituto; 

Direção do Instituto; 

Coordenação do Curso de Ciências da Natureza e Matemática. 
 

6) Instituto de Desenvolvimento Rural 

Sediado no Campus da Liberdade na cidade de Redenção – CE.  

Composição: 

Conselho do Instituto; 

Direção do Instituto; 

Coordenação do Curso de Agronomia. 

 

8.2. Direção de Campus 

 A Direção da Unidade Campus é unidade executiva e administrativa, 

responsável pela coordenação, fiscalização e superintendência das atividades e do 

patrimônio dos campi avançados da Unilab.  

 Atualmente a Unilab possui um campus avançado, o Campus dos Malês, 

localizado na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia. 
 

9. Regime Disciplinar 

 

 Os estudantes de graduação da Unilab estão submetidos a um Regime 
Disciplinar específico, que estabelece procedimentos a serem tomados pelas instâncias 
administrativas da universidade em casos de quebra da ordem disciplinar que rege o 
cotidiano dos trabalhos da instituição.  
 É da máxima importância que o estudante conheça bem este Regime Disciplinar 
e conduza sua vida acadêmica segundo os seus preceitos.  
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Capítulo III 
Corpo Discente 

SEÇÃO II 

DISCIPLINA 
 

Art. 193. A ordem disciplinar deverá ser conseguida com a cooperação ativa dos alunos, 

por métodos que os levem a portar-se corretamente, menos como fuga a possíveis 

sanções que pela necessidade de velar, cada um, pela normalidade dos trabalhos como 

indispensável condição de êxito para si e para todos os membros do grupo. 
 

Art. 194. As penas disciplinares abrangerão as seguintes modalidades: 

a) advertência verbal; 

b) repreensão; 

c) suspensão; 

d) desligamento. 

§1º Em caso de falta em matéria sem gravidade maior, será o discente apenas advertido 

oralmente, em particular, pelo Diretor do Centro respectivo ou Faculdade. 

§2º Aos alunos especiais serão aplicadas as mesmas penalidades previstas para os 

alunos regulares. 
 

Art. 195. Incorrerão nas penas capituladas nesta Seção os alunos que cometerem as 

seguintes faltas: 

I - Improbidade na execução dos trabalhos escolares. 

II - Inutilização ou retirada de avisos, editais e outros documentos afixados pela 

administração, em quaisquer dependências da Universidade. 

III - Retirada, sem prévia permissão da autoridade competente, de objeto ou documento 

de quaisquer dependências da Universidade. 

IV - Dano ao patrimônio científico, cultural  

e material da Universidade. 

V - Perturbação que impossibilite o andamento normal dos trabalhos escolares, 

científicos, culturais e administrativos. 

VI - Agressão física ou moral a outro discente ou a servidor, em quaisquer dependências 

da Universidade. 

VII- Agressão física ou moral a membro do corpo docente ou da administração 

universitária, em qualquer local da Universidade. 

VIII - Delitos sujeitos à ação penal praticados no recinto da Universidade, de que resulte 

sentença condenatória, transitada em julgado. 

§1º As faltas constantes dos itens I, II, III, IV e V do presente artigo serão punidas, 

salvo nas reincidências, com a pena de repreensão, aplicada por escrito, ficando 

prejudicada a nota ou conceito, para fins didáticos, no caso do item I. 

§2º Para as faltas configuradas no item IV, a pena de repreensão será acumulada com a 

indenização pelo dano causado, feita a necessária avaliação, sem prejuízo das sanções 

legais cabíveis. 
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§3º A reincidência nas faltas configuradas nos itens I a V, ou as infrações capituladas no 

item VI, importa na pena de suspensão de 03 (três) a 15 (quinze) dias. 

§4º A reincidência nas faltas constantes do item VI, ou as infrações especificadas nos 

itens VII e VIII, importa na suspensão de 16 (dezesseis) a 90 (noventa)  

dias. 

§5º A reincidência nas faltas enumeradas nos itens VII e VIII importa na pena de 

desligamento, assim como a infração especificada no item VIII, na hipótese de delito 

que incompatibilize o aluno com a vida universitária. 

§6º Na aplicação das penas disciplinares serão levados em consideração os antecedentes 

do aluno, bem como as circunstâncias atenuantes ou agravantes, dolo ou culpa, valor 

e utilidade dos bens atingidos ou grau da autoridade atingida. 
 

Art. 196. As sanções aplicadas a membros do corpo discente não constarão de seu 

Histórico Escolar, fazendo-se apenas o registro em assentamentos pessoais 

§1º Ressalvado o caso de desligamento, após o transcurso de um ano do cumprimento 

de uma penalidade, ao aluno que não incorrer em novas infrações será assegurado o  

cancelamento das anotações punitivas. 

§2º No caso de penalidade imposta a quem estiver cursando os dois últimos semestres 

escolares, o Reitor poderá determinar o cancelamento nos assentamentos pessoais do 

aluno, mediante solicitação do interessado. 
 

Art. 197. A cominação das penas de advertência, repreensão e suspensão até 15 (quinze) 

dias será da competência do Diretor do Centro ou Faculdade correspondente, e a das 

penas de suspensão por mais de 15 (quinze) dias e de desligamento será feita pelo 

Reitor.Parágrafo único. 

A competência atribuída ao Diretor do Centro ou Faculdade não retira do Reitor, como 

autoridade máxima da Universidade, o poder de aplicar ao corpo discente, originaria 

mente, quaisquer das sanções previstas nesta Seção. 
 

Art. 198. Ao aluno acusado de comportamento passível de sanção disciplinar será 

sempre assegurado pleno direito de defesa.  
 

Art. 199. A pena de suspensão e a de desligamento serão aplicadas de acordo com as 

conclusões de inquérito a cargo de Comissão composta de 02 (dois) docentes e de 01 

(um) representante estudantil. 

§1º A Comissão de inquérito, a que se refere o caput deste artigo, será designada pelo 

Diretor ou pelo Reitor, segundo iniciativa própria ou mediante representação de 

qualquer  

pessoa interessada na apuração da ocorrência. 

§2º Quando o parecer da Comissão concluir expressamente pela cominação de 

penalidade a ser aplicada pelo Reitor, a este será encaminhado o processo para decidir. 

§3º O presidente da comissão solicitará a designação de um servidor como secretário. 

§4º Será de 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão do inquérito, prorrogável por mais 

30 (trinta) dias, pela autoridade competente, em decorrência de força maior. 
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§5º A convocação para qualquer ato do inquérito será feito por escrito, mediante 

protocolo ou recibo postal. 

§6º Durante o inquérito, o acusado não poderá obter transferência nem trancamento de 

matrícula. 

§7º Ultimada a instrução, citar-se-á o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar defesa, sendo-lhe assegurada vista do processo no próprio local de realização 

do inquérito. 

§8º Achando-se o acusado em lugar ignorado, será citado por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data de sua publicação. 

§9º O acusado revel terá um defensor ex-officio, designado pelo Diretório Central dos 

Estudantes e, na omissão deste órgão, pelo Reitor. 

§10º O aluno será cientificado da pena disciplinar com indicação dos dispositivos 

infringidos. 

 

Art. 200. Das decisões de natureza disciplinar caberá recurso do interessado, com efeito 

suspensivo, para a autoridade universitária imediatamente superior, interposto mediante  

petição fundamentada, e observadas as seguintes prescrições: 

a) de penalidade aplicada pelo Diretor do Centro ou Faculdade, o recurso será para o 

Reitor; 

b) de penalidade aplicada pelo Reitor, o recurso será para o Conselho Universitário. 

Parágrafo único: Após ter ciência, sempre por escrito, da pena aplicada, o aluno terá o 

prazo de 10 (dez) dias para a interposição de recurso, devendo o processo, em seguida, 

subir à instância superior, devidamente instruído. 
 

10. Lista de Contatos da Unilab  
 

Reitoria 

E-mail: gabinete@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1410 

Vice-Reitoria 

E-mail: vicereitoria@unilab.edu.br  

Tel.: (085) 3332-1410 

Pró-Reitoria de Administração 

E-mail: proad@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1489 

Pró-Reitoria de Extensão Arte de Cultura 

E-mail: proex@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1385 

Pró-Reitoria de Graduação 

E-mail: prograd@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1388 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

E-mail: proppg@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1387 
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Pró-Reitoria de Panejamento 

E-mail: proplan@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1129 

Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis 

E-mail: propae@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1193 

Pró-Reitoria de Relações Institucionais 

E-mail: proinst@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1052 

Procuradoria 

E-mail: procuradoria@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1442 

Coordenação de Saúde e Bem Estar 

E-mail: cosbem@unilab.edu.br  

Tel.: (085) 3332-1129 

Diretoria de Registro Acadêmico 

E-mail: drca@unilab.edu.br  

Tel.: (085) 3332-1480 

Instituto de Humanidades e Letras 

E-mail: ihl@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1564 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

E-mail: administração@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1204 

Instituto de Desenvolvimento Rural 

E-mail: desenvolvimentorural@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1155 

Instituto de Ciências da Saúde Coletiva 

E-mail: saude@unilab.edu.br  

Tel.: (085) 3332-1593 

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza 

E-mail: icen@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1593 

Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável 

E-mail: tecnologias@unilab.edu.br 

Tel.: (085) 3332-1593 

Campus de São Francisco do Conde 

E-mail: 

Tel.: (071) 3651-8254 
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Suplemento do Guia do Estudante de Graduação da Unilab 

Manual de Informações Básicas para o Estudante Estrangeiro 

 

1. Apresentação  

  

 Criada sob os auspícios da internacionalização do Ensino Superior da rede 

pública federal, a Unilab, de acordo com as suas Diretrizes Gerais, destina até 50% de 

suas vagas para cursos de graduação a estudantes de seis países parceiros: Angola, 

Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.  

 O ingresso desses estudantes é feito por meio do Processo Seletivo de 

Estudantes Estrangeiros – PSEE, aplicado exclusivamente nos países de origem dos 

estudantes e regido por edital público elaborado, administrado e fiscalizado pela 

Coordenação de Assuntos Acadêmicos – CAA/Prograd, sob a supervisão da Reitoria.  

 Essa especificidade faz com que a Unilab, apesar de ser ainda uma universidade 

muito jovem, tenha em seu corpo discente um número bastante considerável de 

estudantes estrangeiros, que, ao chegarem à universidade, necessitam de obter 

informações básicas para sua melhor e mais rápida adaptação. 

 Nesse manual o estudante encontrará informações básicas sobre o Brasil, sobre 

as cidades onde a universidade está sediada e sobre direitos e deveres do estrangeiro que 

estuda em universidades brasileiras. Além disso, é possível encontrar os procedimentos 

a serem seguidos para agendamento e regularização de visto na Polícia Federal, emissão 

de Cadastro de Pessoa Física (CPF), troca de moeda estrangeira (câmbio) e abertura de 

conta bancária. 
  

Prof. Dr. Cássio Florêncio Rúbio 

Pró-Reitor de Relações Institucionais 

Prof. Dr. Roberto Carlos da Silva Borges 

Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis 

Profa. Dra. Andrea Gomes Linard 

Pró-Reitora de Gradução 
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2. Primeiros Passos 

 

2.1 Carta de Aceite  

Uma vez concluído o Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros – PSEE, a 

Pró-Reitoria de Graduação – Prograd, emitirá e enviará, a cada estudante aprovado e 

classificado para uma vaga em curso de graduação, uma CARTA DE ACEITE da 

Unilab, um o documento que permitirá ao estudante estrangeiro solicitar o visto para 

estudar no Brasil. Nessa carta, há informações importantes sobre cronograma de 

chegada e procedimentos para vinda, que merecem grande atenção.  

 

2.2 Visto de Estudante  

De posse da Carta de Aceite, o estudante deverá providenciar o VISTO DE 

ESTUDANTE junto ao serviço diplomático brasileiro em seu país de origem.  

Depois de obter o seu visto, o estudante deve observar o calendário de matrícula 

para estudantes estrangeiros na Unilab, disponível no sítio 

http://www.unilab.edu.br/calendario-academico/ e providenciar, sob suas expensas, a 

viagem para a cidade onde está sediado o curso para o qual foi aprovado. A Unilab não 

se responsabiliza por nenhuma etapa da viagem do estudante desde o seu país de origem 

até a cidade sede do curso para o qual foi aprovado. Eventualmente, dentro das 

possibilidades da instituição, poderão ser organizadas ações de recepção de grupos de 

estudantes estrangeiros que chegarem aos aeroportos de Fortaleza – CE e de Salvador – 

BA. 

Ao desembarcar no Brasil é preciso fazer câmbio de dinheiro, pois somente o 

Real é aceito em estabelecimentos comerciais e de transporte no Brasil. 

Importa saber que, após a sua chegada ao Brasil, o estudante deverá tomar 

providências de regularização de sua situação no país, descritas nos tópicos 2.3 e 2.4 

desse manual, para depois efetuar sua matrícula na universidade. A Unilab destaca que 

NÃO EFETUARÁ a matrícula do estudante que comparece fora do prazo estipulado 

pelo Calendário Acadêmico. Nesse sentido, para evitar problemas, recomendamos aos 

estudantes que cheguem ao Brasil com um prazo de 30 dias antes da data de matrícula, 

para que possa ter tempo hábil para o cumprimento da exigências legais de 

regularização no país.  
 

2.3 Registro Nacional de Estrangeiros 

 Ao chegar ao Brasil, o estudante deverá, obrigatoriamente, apresentar-se à 

Polícia Federal, dentro de um prazo máximo de 30 dias a partir da sua chegada ao 

território brasileiro, para realizar o Registro Nacional de Estrangeiros. Para realizar esse 

procedimento, o estudante deve, em primeiro lugar, cadastrar-se no site/sítio da Polícia 

Federal http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/, seguindo todas as orientações e 

instruções constantes e, após o agendamento, apresentar-se na data e horário agendados 

à sede da Polícia Federal mais próxima da cidade onde irá estudar (cidade de Salvador 

para os que irão estudar da Bahia, cidade de Fortaleza para os que irão estudar no 

Ceará), levando consigo:  

a) passaporte válido; 
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b) cópia das folhas do passaporte que contêm foto e folhas carimbadas; 

c) documento original do pedido de visto de entrada no país; 

d) duas fotos 3x4 recentes, em cores, com fundo branco; 

e) recibo do pagamento da taxa de registro (GRU) (a emissão desta taxa é feita pela 

internet, no sítio www.dpf.gov.br e deve ser paga na rede bancária brasileira. 

Atualmente o valor desta taxa é equivalente a US$ 62,00) 

f) formulário específico para registro de estrangeiros, devidamente preenchido (este 

formulário é obtido pela internet, no sítio

http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-

cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia 

 

Obs.1: Veja, no final deste manual, instruções passo a passo para a realização da 

solicitação do Registro Nacional de Estrangeiro. 

Obs.2: TODO O PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO 

NACIONAL DE ESTRANGEIROS É DE RESPONSABILIDADE ÚNICA E 

EXCLUSIVA DO ESTUDANTE.  
 

Endereços da Polícia Federal: 

 

Fortaleza-Ceará (Campi da cidade de Redenção e Acarape-CE) 
Delegacia da Polícia de Imigração 
Rua Paula Rodrigues, 304 (Antigo CREA) 
Bairro Fatima / Fortaleza - Ceará - telefone: (85)3253-4150 
Horário: 8h às 16h (2ª / 6ª feira) 
 
Salvador-Bahia (Campus da cidade de São Francisco do Conde-BA) 
Delegacia da Polícia de Imigração 
Aeroporto de Salvador 
Praça Gago Coutinho, s/n - São Cristóvão, Salvador - BA, 41520-970 

Horário: 9h às 16h (2ª a 6ª feira) 
 

2.4 Obtenção de CPF 

 Para possuir conta bancária no Brasil e fazer movimentação financeira (por 

exemplo: recebimento dos recursos enviados por seu mantenedor), o estudante precisa 

registrar-se junto à Receita Federal, para obter o seu Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

 Para maiores informações sobre a obtenção de CPF por estrangeiros, favor 

consultar o sítio

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/CPF/InscricaoResendentesBrasilExterior.htm  

 Somente estudantes que possuam CPF poderão se candidatar aos editais de 

auxílios e bolsas disponibilizados pela Unilab. 
 

2.5 Seguro Saúde 

 O Brasil possui um sistema público de saúde, denominado Sistema Único de 

Saúde – SUS, que atende gratuitamente brasileiros e estrangeiros. A Unilab 

disponibiliza a todos os seus estudantes um serviço de saúde para casos ambulatoriais.  
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Esse serviço, contudo, está em fase de implantação e não opera, ainda, em sua 

capacidade plena de atendimento. 

 A despeito desses recursos públicos e gratuitos de acesso a serviços de saúde, a 

Unilab RECOMENDA aos estrangeiros, que queiram aqui estudar, que adquiram, ainda 

no seu país de origem, um seguro-saúde internacional de cobertura ampla, válido por 

todo o período em que ele permanecer estudando no Brasil.  
 

3. O Brasil 
 

3.1 Dados Gerais 

Nome Oficial: República Federativa do Brasil 

Capital: Brasília DF 

Regime de Governo: Presidencialista  

Idioma Oficial: Português 

Área Territorial: 8.515.767,049 km² 

População: 196 milhões de habitantes 

Moeda: Real 

Fuso Horário: UCT/GMT -3h 

 

3.2. Dados Complementares 

Corrente Elétrica: 220 volts 

Impostos: no Brasil o valor dos impostos já vem incluído no preço dos produtos. 

Horário de Funcionamento dos Bancos: segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. 

Compra de Remédios: a compra de alguns medicamentos, como anti-inflamatórios, 

antitérmicos e analgésicos podem ser realizados diretamente nas farmácias, sem a 

necessidade de receita médica. Para remédios controlados, como antibióticos, 

antidepressivos, entre outros, é necessário possuir receita médica. 

Consumo de Álcool e Tabaco: O Código Civil Brasileiro não permite o consumo de 

álcool e tabaco por menores 18 anos. Em ambientes fechados de bares, restaurantes, 

shopping centers, lojas, hospitais, postos de saúde, prédios públicos e de instituições de 

ensino, bem como em transportes públicos (aéreos, rodoviários e ferroviários) é 

proibido fumar. 

Vacinas: O Governo Federal faz exigências relativas à vacinação de estrangeiros que 

entram no Brasil. Para saber as vacinas obrigatórias para estrangeiros que viajam ao 

Brasil, favor consultar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, no sítio 

www.anvisa.gov.br, ou entrando em contato com a representação diplomática brasileira 

em seus país de origem. 
 

4. Cidades Sedes dos Cursos da Unilab 

 

 A Unilab possui cursos sediados em três cidades localizadas na Região Nordeste 

do Brasil. São elas: Acarape e Redenção, no Estado do Ceará, e São Francisco do 

Conde, no Estado da Bahia.  
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As três são cidades de pequeno porte, com infraestrutura modesta, possuem um 

clima quente, característico do Nordeste brasileiro, com temperatura média de 30ºC o 

ano todo. Aqui disponibilizamos algumas informações básicas sobre cada uma destas 

cidades. 
 

Acarape 

 Cidade localizada na Microrregião do Maciço de Baturité, no Estado do Ceará,  

que possui uma área de 155,18 Km² e uma população de 16.348 habitantes. Acarape 

está localizada a 57 km da cidade de Fortaleza, onde se localiza o Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, principal porta de entrada dos estudantes estrangeiros que 

chegam para estudar nos campus da Unilab no Ceará.  

 Para viajar de Fortaleza para Acarape, o estudante deve se dirigir ao Terminal 

Rodoviário São Tomé, no endereço Av. Borges de Melo, nº 1630, Bairro de Fátima. 

Uma vez no terminal, é preciso procurar o guiché de venda de passagens da empresa 

Fretcar e comprar uma passagem para Acarape. O valor da passagem é de 

aproximadamente o equivalente a US$3,00.  

 Por ser pequena, Acarape possui pouca oferta de hospedagem. É recomendável 

que antes de estabelecer residência, o estudante busque moradia temporária junto a 

compatriotas amigos/parentes seus que já residam na cidade, ou em hotéis e pousadas 

de cidades maiores como Baturité (distante 35 km de Acarape), ou Fortaleza. Tanto para 

os que optarem por ficar na casa de amigos/parentes, como para os que forem para 

hotéis e pousadas, recomenda-se fazer todo o acerto antes de viajar para o Brasil. 

Algumas opções de hospedagem em Baturité e Fortaleza são: 

Cidade Hotel/Pousada/Hostel Endereço Telefone 

Baturité Padre Cícero Praça da Matriz, nº 1425, 

Centro  

55 85 3347-0102 

Baturité Maciço Pousada 

 

Rua 15 de Novembro, nº 932, 

Centro 

55 85 3334-0239 

Fortaleza Fortaleza Hostel Rua Dona Leopoldina, nº 

323, Centro 

55 85 32533284 

Fortaleza Pousada Savoy Rua Dom Joaquim, nº 321, 

Centro 

55 85 3226-8426 

Fortaleza Lux Hotel Praça Visconde de Pelotas, nº 

70, Centro 

55 85 3253-2813 

Fortaleza Pausada Lirios Rua Deputado João Lopes, nº 

75, Centro 

55 85 3032-2842 

Obs.: o custo da diária nestes estabelecimentos varia entre US$15,00 e US$40,00 
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Redenção 

 Cidade localizada na Microrregião do Maciço de Baturité, no Estado do Ceará, 

possui uma área de 225,39 Km² e uma população de 29.528 habitantes. Redenção está 

localizada a 60 km da cidade de Fortaleza, onde se localiza o Aeroporto Internacional 

Pinto Martins, principal porta de entrada dos estudantes estrangeiros que chegam para 

estudar nos campus da Unilab no Ceará.  

 Para viajar de Fortaleza para Redenção, o estudante deve se dirigir ao Terminal 

Rodoviário São Tomé, no endereço Av. Borges de Melo, nº 1630, Bairro de Fátima. 

Uma vez no terminal, é preciso procurar o guiché de venda de passagens da empresa 

Fretcar e comprar uma passagem para Redenção. O valor da passagem é de 

aproximadamente o equivalente a US$3,00.  

 Por ser pequena, Redenção possui pouca oferta de hospedagem. É recomendável 

que antes de estabelecer residência, o estudante busque moradia temporária junto a 

compatriotas amigos/parentes seus que já residam na cidade, ou em hotéis e pousadas 

de cidades maiores como Baturité (distante 35 km de Acarape), ou Fortaleza. Tanto para 

os que optarem por ficar na casa de amigos/parentes, como para os que forem para 

hotéis e pousadas, recomenda-se fazer todo o acerto antes de viajar para o Brasil. 

Algumas opções de hospedagem em Baturité e Fortaleza são: 

 

Cidade Hotel/Pousada/Hostel Endereço Telefone 

Baturité Padre Cícero Praça da Matriz, nº 1425, 

Centro  

 

55 85 3347-0102 

Baturité Maciço Pousada 

 

Rua 15 de Novembro, nº 932, 

Centro 

55 85 3334-0239 

Fortaleza Fortaleza Hostel Rua Dona Leopoldina, nº 

323, Centro 

55 85 32533284 

Fortaleza Pousada Savoy Rua Dom Joaquim, nº 321, 

Centro 

55 85 3226-8426 

Fortaleza Lux Hotel Praça Visconde de Pelotas, nº 

70, Centro 

55 85 3253-2813 

Fortaleza Pausada Lirios Rua Deputado João Lopes, nº 

75, Centro 

55 85 3032-2842 

Obs.: o custo da diária nestes estabelecimentos varia entre US$15,00 e US$40,00 
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São Francisco do Conde  

 

 Cidade localizada no Recôncavo Baiano, Estado da Bahia, possui uma área de 

262,85 Km² e uma população de 36.677 habitantes. São Francisco do Conde está a 67 

km da cidade de Salvador, onde se localiza o Aeroporto Internacional Dep. Luis 

Eduardo Magalhães, principal porta de entrada dos estudantes estrangeiros que chegam 

para estudar nos campus da Unilab na Bahia.  

 Para viajar de Salvador para São Francisco do Conde, o estudante deve se dirigir 

ao Terminal Rodoviário de Salvador, no endereço Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 

4362, Bairro Pernanbués. Uma vez no terminal, é preciso procurar o guiché de venda de 

passagens da empresa ATT e comprar uma passagem para São Francisco do Conde. O 

valor da passagem é de aproximadamente o equivalente a US$5,00.  

 Por ser pequena, São Francisco do Conde possui pouca oferta de hospedagem. 

Há na cidade duas pousadas. É recomendável que antes de estabelecer residência, o 

estudante busque moradia temporária junto a compatriotas amigos/parentes seus que já 

residam na cidade, ou fique hospedado em uma destas pousadas, ou em cidades 

próximas como Santo Amaro (distante 18 km de São Francisco do Conde) e Salvador. 

Tanto para os que optarem por ficar na casa de amigos/parentes, como para os que 

forem para hotéis e pousadas, recomenda-se fazer todo o acerto antes de viajar para o 

Brasil. 

 Algumas opções de hospedagem em São Francisco do Conde, Santo Amaro e 

Salvador são: 

 

Cidade Hotel/Pousada/Hostel Endereço Telefone 

São 

Francisco do 

conde 

Pausada Recanto do 

Parque 

Praça da Independência, 

S/N, Centro 

55 71 3651-

1188 

São 

Francisco do 

conde 

Pousada Bahia de 

Todos os Santos 

Rua Barão do Rio 

Branco, S/N, Centro 

55 71 3651-

1243 

Santo 

Amaro 

Casa Grande Hotel Praça da Purificação, nº 6, 

Centro 

55 75 3241-

3010 

Salvador Hostel Ondina Rua Norma Guimarães 

Sampaio, nº 50, Ondina 

55 71 3237-

1137 

Obs.: o custo da diária nestes estabelecimentos varia entre US$20,00 e US$40,00 

 

5. Moradia Estudantil 
 

 A Unilab foi idealizada como uma universidade residencial, com oferta de 

moradia para todos os seus estudantes. As obras de construção dos edifícios de Moradia 

Estudantil, no entanto, ainda estão em andamento, com previsão de conclusão das  
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primeiras edificações para janeiro de 2016. Por força dessa circunstância, a universidade 

ainda não tem como oferecer moradia aos seus estudantes.  

 O estudante estrangeiro que vier para a Unilab, anteriormente ao período de 

conclusão das obras, deve providenciar moradia por conta própria, na cidade onde está 

sediado o seu curso, ou em cidades próximas.  

 O estudantes que se enquadram na condição de vulnerabilidade socioeconômica 

podem, após concluído os procedimentos de matrícula, candidatar-se a receber o 

Auxílio Moradia fornecido pelo PAES, conforme descrito no tópico 7.1.3 deste guia, 

com o objetivo de complementar os seus recursos próprios para despesa com moradia. 

 

6. Manutenção Financeira 

 

Para conseguir Visto de Estudante, é preciso, entre outras coisas, possuir uma 

Declaração de Responsabilidade Financeira, na qual um familiar ou responsável pelo 

estudante assume garantias pelo custeio de suas despesas no Brasil, enquanto durar o 

período de formação.  

O valor mensal recomendado para a manutenção individual de um estudante 

(moradia, alimentação, vestuário, material didático, etc.) é de US$300,00. Para o 

primeiro mês, em que há despesas específicas com a regularização e montagem da 

moradia, recomenda-se um valor de US$600,00. 

Estudantes que se enquadrem dentro do critério de vulnerabilidade 

socioeconômica poderão, após concluído os procedimentos de matrícula, candidatar-se 

a receber algum dos auxílios do PAES, descritos no tópico 7.1.3 deste guia, para receber 

recursos complementares aos que lhe são enviados por seus mantenedores.  
 

7. Legislação Sobre o Estrangeiro no Brasil 
 

A permanência de um estrangeiro no Brasil é regida pela Lei Nº 6.815, de 19 de 

agosto de 1980. A Unilab recomenda a todos os seus estudantes estrangeiros a leitura 

atenta desta lei, especialmente o seu Título X, que trata dos direitos e deveres do 

estrangeiro no país. A referida lei está disponível no sítio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm.  
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8. Contatos das Representações Diplomáticas 

 

Angola 

EMBAIXADA:  

Endereço: SHIS QL 6 conjunto 5 casa 1 – Lago Sul 

CEP 71.620-055 – Brasília / DF 

Tel: +55 (61) 3248-4489 (2999) / Fax: +55 (61) 3248-1567 e 3364-0693 

E-mail: embangola@embaixadadeangola.com.br 

Expediente: segunda a quinta-feira: 8h às 16h30 / sexta-feira: 8h às 13h30 

CONSULADO-GERAL  

Endereço: Av. Rio Branco, 311 (2º andar) – Centro 

CEP 20.040-009 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel: +55 (21) 3526-9439 / Fax +55 (21) 2220-8063 

E-mail: consuladoangola@consuladodeangola.org 

 

Cabo Verde 

EMBAIXADA: 

SHIS QL 14 conjunto 3 casa 8 – Lago Sul 

CEP: 71.640-035 – Brasília / DF 

Tel: +55 (61) 3248-0543 e 3364-3472 / Fax: +55 (61) 3364-4059 

Site: www.embcv.org.br 

E-mail: embcvbrasil@embcv.org.br 

Expediente: segunda a quinta-feira: 8h30 às 17h30 / sexta-feira: 8h30 às 14h 

CONSULADO-GERAL  

Endereço: Rua da Quitanda, 194 – Sala 911 – Centro 

CEP 20091-005 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel: +55 (21) 9976-2416 

E-mail: consul.geral.caboverde@oi.com.br 
 

Guiné Bissau 

Endereço: SHIS QL 02 conjunto 3 casa 18 – Lago Sul 

CEP: 71.610-035 – Brasília / DF 

Tel: (61) 3366-1098/1824 

Fax: (61) 3366-1554 

E-mail: embaguibrasil@gmail.com 

CONSULADO HONORÁRIO 

Endereço: Rua Emilio Ribas, 765 4º andar sala 43 – Cambuí  

CEP: 13025-141 – Campinas/SP 

Tel: +55 (19) 3243-5996/3243-3567 / Fax 
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Moçambique 

EMBAIXADA 

Enderaço: SHIS QL 12 conjunto 7 casa 9 – Lago Sul 

CEP: 71.630-275 – Brasília / DF 

Tel: +55 (61) 3248-4222 (5319) / Fax: +55 (61) 3248-3917 

E-mail: embamoc-bsb@uol.com.br 

Expediente: segunda a quinta-feira: 8h às 16h30 / sexta-feira: 8h às 12h30 

CONSULADO HONORÁRIO 

Endereço: Rua Líbero Badaró, nº 425 (20º andar) – Centro 

CEP: 01009-000 – São Paulo, SP 

Tel: +55 (11) 3107-3102 

 

Timor Leste 

EMBAIXADA 

Endereço: SHIS QI 11 conjunto 10 casa 19 – Lago Sul 

CEP: 71.625-300 – Brasília / DF 

Tel/fax: +55 (61) 3366-2755 

E-mail: embaixada@embaixadatimorleste.com.br 

Expediente: segunda a sexta-feira: 8h30 às 12h e de 13h30 às 17h30 

 

São Tomé e Príncipe 

 Não possui embaixada ou consulado no Brasil. 
 

9. Passo a Passo para a solicitação do Registro de Nacional de Estrangeiro 

Para requerer o Registro Nacional de Estrangeiro é preciso preencher o 

formulário que está disponível on-line no sítio www.dpf.gov.br. O estudante deverá 

preenchê-lo e levá-lo impresso à Polícia Federal junto com os seguintes documentos: 

a) passaporte válido; 

b) cópia das folhas do passaporte que contém foto e folhas carimbadas; 

c) documento original do pedido de visto de entrada no país; 

d) duas fotos 3x4 recentes, em cores, com fundo branco; 

e) recibo do pagamento da taxa de registro. 

f) Preenchimento do Formulário 

 

1- Preenchimento do formulário  

Uma vez no sítio eletrônico da Polícia Federal, o estudante deve: 
 

Passo 1- Clicar no link ESTRANGEIRO, localizado no canto esquerdo da tela, no 

campo serviços; 

Passo 2- Escolher a OPÇÃO 2: Requerer Registro e Emissão/Renovação de Cédula de 

Identidade de Estrangeiro; 
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Passo 3- Selecionar a opção 1: Registro/Emissão de Carteira de Identidade de 

Estrangeiro. Aqui se encontra o formulário a ser preenchido. 

Passo 4 – Preencher o formulário. 

Dados Pessoais: Preencher somente os campos obrigatórios destacados em vermelho; 

Entrada no país: Preencher os dados da chegada e dados referente ás informações do 

passaporte. 

Endereço Residencial: Preencher com endereço.  

Endereço Comercial: Preencher com endereço e contatos da UNILAB. 

Termo de Responsabilidade: Selecionar “li e concordo” e preencher campo com código. 

Ao final salvar e imprimir. 
 

Dicas para o preenchimento do formulário: 

Em Unidade Política Federal escolher CE, DELEMIG/CE- FORTALEZA, se você é 

estudante em Acarape ou Redenção. Se você for estudante em São Francisco do Conde, 

escolher BA, DELEMIG/BA- SALVADOR. 

Em ocupação principal, escolher: ESTUDANTE 

Em endereço residencial, colocar o seu endereço no Brasil, seja ele definitivo, ou 

provisório. 

Em local de entrada, colocar cidade onde foi carimbado o passaporte na chegada ao 

Brasil. 
  

2- Agendamento de Registro na Polícia Federal 

Passo 1- Volte à página inicial do sítio www.dpf.gov.br e clique novamente no Link 

ESTRANGEIRO; 

Passo 2- Escolha mais uma vez a OPÇÃO 2: Requerer Registro e Emissão/Renovação 

de Cédula de Identidade de Estrangeiro; 

Passo 3 – Clique na opção 2: VERIFIQUE AQUI SE EXISTE AGENDA 

DISPONÍVEL. Neste link você saberá quais os dias e horários disponíveis; 

Passo 4- Informe o seu Código de Verificação, que está na parte superior do formulário 

que você preencheu antes. Feito isto escolha o dia e horário para comparecer à Polícia 

Federal.  
 

3- Emissão e Pagamento da Taxa de Registro 

Passo 1- Volte à página inicial do sítio www.dpf.gov.br; 

Passo 2- No lado esquerdo da tela, na parte referente a serviços, clique em 

ESTRANGEIRO; 

Passo 3- Escolha mais uma vez a OPÇÃO 2: Requerer Registro e Emissão/Renovação 

de Cédula de Identidade de Estrangeiro; 

Passo 4- Clique na opção 5: Gerar a GRU; 

Passo 5 - Clique na opção 3: pessoas e entidades estrangeiras; 

Preencher campos obrigatórios destacados em vermelho; 

No campo Unidade Arrecadadora se você for estudante no campus de São Francisco do 

Conde, selecionar “BA (007-8) SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO  

DA BAHIA”. Se você for estudante do campus de Acarape ou Redenção, selecionar 

“CE (008-6) SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARA”. 

No campo código da receita STN selecionar código (140120) CARTEIRA DE 

ESTRANGEIRO PRIMEIRA VIA R$ 124,23. 

Ao final gerar guia e imprimir para efetuar pagamento no banco ou casa lotérica. 




