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CAPÍTULO I 

 
DA UNIVERSIDADE 

 
Art. 1º. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), 
criada pela Lei Nº 12.289, de 20 de julho de 2010, é uma instituição autárquica pública federal 
de ensino superior, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de 
Redenção, no Maciço do Baturité, no Estado do Ceará. 
§ 1º. A Unilab goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira, 
orçamentária e patrimonial, nos termos da Constituição Federal e do presente Estatuto.  
§ 2º. A estrutura organizacional e o funcionamento da Unilab, observado o princípio 
constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, reger-se-ão por sua lei 
de criação, pelo presente Estatuto, pelo Regimento Geral, pelo Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), pela legislação federal pertinente, e, subsidiariamente, pelas demais normas 
complementares.  
Art. 2º. A Unilab, universidade pública federal brasileira, é vocacionada para a cooperação 
internacional e compromissada com a interculturalidade, a cidadania e a democracia nas 
sociedades, fundamentando suas ações no intercâmbio acadêmico e solidário com países 
membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países 
africanos. 
 

CAPÍTULO II 
DA MISSÃO, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 
Art. 3º. A Unilab tem como missão produzir e disseminar o saber universal, de modo a 
contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Brasil e dos países de língua 
portuguesa, por meio da formação de cidadãos com sólido conhecimento filosófico, científico, 
cultural e técnico, compromissada com a superação das desigualdades sociais. 
Art. 4º. A Unilab, composta de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos em 
educação, tem por finalidade a educação superior e a geração de conhecimentos, integrados no 
ensino, na pesquisa e na extensão; a promoção do intercâmbio cultural, científico e educacional, 



bem como contribuir para o desenvolvimento regional, nacional e internacional com justiça 
social. 
Art. 5º. A Unilab elege como princípios de atuação: 

I. educação superior como bem 
público; II. universalização do 
conhecimento; 
III. indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, valorizando a formação 
interdisciplinar; 
IV. pluralismo de ideias, de pensamento e promoção da interculturalidade; V. 
inovação e valorização do uso de ferramentas tecnológicas; 
VI. ensino público e gratuito, com qualidade acadêmica e pertinência social; 
VII. democratização do acesso e das condições para a permanência na Instituição; 
VIII. respeito à ética e à diversidade, defesa dos direitos humanos, bem como o 
compromisso com a paz e a preservação do meio ambiente; 
X. democratização da gestão – em nível institucional – do ensino, da pesquisa e da 
extensão, em permanente diálogo com a sociedade; 
X. flexibilização curricular, de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos. 
XI. internacionalização e mobilidade acadêmica e científica, priorizando a cooperação 
sul-sul. 

Art. 6º. De acordo com os princípios estabelecidos no artigo anterior, a Unilab tem por 
objetivos: 

 I. formar cidadãos com competência acadêmica, científica e profissional, para contribuir 
com o avanço da integração entre o Brasil e os países de língua portuguesa, especialmente 
os africanos, promovendo o conhecimento das problemáticas sociais, econômicas, 
políticas, culturais, científicas, tecnológicas e ambientais, visando à equidade e à justiça 
social;  
II. atuar em áreas estratégicas de interesse das regiões e comunidades de língua 
portuguesa, em especial dos países africanos, de modo a possibilitar a produção de 
conhecimentos comprometida com a integração solidária, fundada no reconhecimento 
mútuo e na equidade; 
III. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento crítico-reflexivo; 
IV. enfrentar problemas comuns entre o Brasil e os países de língua portuguesa, com 
ênfase nos países africanos, com base na pluralidade de temáticas e enfoques, por meio 



da produção e do acesso livre ao conhecimento; 
V. formular e implementar políticas institucionais e programas de cooperação e 
mobilidade que concretizem as atividades fins, referenciadas nos princípios que 
norteiam a Universidade; 
VI. incentivar a pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da 
criação e da difusão da cultura; 
VII. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade; 
VIII. promover a cooperação, a mobilidade acadêmica e o intercâmbio com diversas 
instituições científicas, acadêmicas e culturais (nacionais e internacionais), ampliando e 
potencializando o avanço do conhecimento e da cultura; 
IX. contribuir para que o conhecimento produzido no contexto da integração acadêmica 
entre as instituições de países de língua portuguesa seja capaz de se transformar em 
políticas públicas de superação das desigualdades; 
X. propor, implementar e acompanhar acordos, convênios e programas de cooperação 
internacional que contribuam para a inserção da educação superior brasileira no cenário 
internacional e para o fortalecimento da cooperação solidária, com ênfase nos países de 
língua portuguesa; 
XI. preservar e difundir os valores éticos e de liberdade, igualdade e democracia, visando 
implementar políticas, programas e planos que concretizem as atividades-fim da 
instituição; 
XII. promover a excelência administrativa e a qualidade dos serviços prestados, por meio 
do desenvolvimento permanente do quadro dos servidores da Universidade. 

Art. 7º. É garantida a liberdade de manifestação de pensamento e a livre produção e 
transmissão de conhecimento. 
Art. 8º É vedado à Unilab tomar posição sobre questões político-partidárias e religiosas, bem 
como adotar medidas baseadas em preconceitos étnico-racial ou de qualquer natureza. 
Art. 9º. A Unilab inspira-se nos ideais de liberdade e de respeito à dignidade humana. 

Art. 10º A Unilab é regida: 
I - pela legislação federal pertinente; 
II - por este Estatuto; 
III - por seu Regimento Geral; 
IV - por resoluções de seus órgãos colegiados de deliberação superior; 



V - por regimentos específicos, elaborados em consonância com os textos legais 
referidos nos incisos anteriores 

Parágrafo Único. A Unilab poderá ampliar seu projeto de integração internacional, focado a 
priori na relação com os países de língua oficial portuguesa, estendendo suas ações, de forma 
gradativa, às regiões e comunidades lusófonas e aos demais países, especialmente os do 
continente africano. 

 


