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Movimento Estudantil da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira – UNILAB 

Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 

 

REGIMENTO GERAL DO I CONGRESSO ESTUDANTIL DA UNILAB 

 

A Comissão Pró-DCE UNILAB (2016), deliberada na reunião do Centro de Entidades 

de Cursos da UNILAB (CEC-UNILAB) do dia 31 de maio de 2016, registrado através de ata, 

alterada parcial e posteriormente, cria o regulamento do I Congresso Estudantil da UNILAB, 

com amparo na Lei Nº 7.395, de 31 de outubro de 1985 e través do reconhecimento da União 

Nacional dos Estudantes (UNE) como instância máxima dos Movimentos Estudantis no 

Brasil. 
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CAPÍTULO I - Do Congresso 

Artigo 1º – O I Congresso Estudantil da UNILAB, instância máxima do movimento 

estudantil desta Universidade, se realizará nos dias 17 e 18 de novembro de 2016, no Campus 

da Liberdade (UNILAB), em Redenção-CE-Brasil, aberto à participação de todas e todos. 

Parágrafo único: O tema do I Congresso Estudantil da UNILAB será “Os desafios do M.E. 

para a Construção da UNILAB como Projeto Democrático de Integração e Interiorização”. 

 

Artigo 2º – Caberá ao I Congresso Estudantil da UNILAB decidir sobre as diretrizes do 

movimento estudantil, com ênfase na criação do Diretório Central das e dos Estudantes, as 

quais serão votadas na plenária final do congresso. 

I. Na Plenária Final somente terão direito a voto as e os delegadas e delegados eleitos 

segundo o cap. IV. 

II. Qualquer estudante da graduação presencial regularmente matriculado, bem como os 

estudantes do EAD (Educação a Distância), e os estudantes da pós-graduação poderão 

candidatar-se a delegada e delegado. 

 

Artigo 3º – Será aceito a participação de outros congressistas que não sejam estudantes da 

UNILAB, porém os mesmos serão considerados como ouvintes, não poderão se tonar 

delegados e nem terão direito a voz nos Grupos de Trabalhos (GT’s) sem prévia autorização 

dos respectivos coordenadores de GT’s, de nenhuma forma terão direito a voto e terão os 

mesmos direitos e deveres relativos à participação nas demais atividades. 

 

CAPÍTULO II - Dos Pré-congressos 

Artigo 4º – Os Pré-congressos corresponderão aos eventos que anteciparão o I Congresso 

Estudantil da UNILAB, portanto deverão respeitar os prazos estabelecidos de acordo com o 

cronograma divulgado no Anexo I e acontecerá em forma de roda de conversa, debate, 

reunião e/ou de Assembleia Geral por curso da UNILAB, respeitando-se a autonomia e os 

estatutos de cada CA e/ou DA, mesmo para aqueles cursos que não tiverem suas entidades 

consolidadas. 

 

Artigo 5º – Os Pré-congressos terão a finalidade de divulgar o I Congresso Estudantil da 

UNILAB, com base neste Regimento Geral e no Projeto deliberado pela Comissão Pró-DCE 

UNILAB 2016 e, em especial, definir os seus respectivos delegadas (os) representantes de 

cursos. 

 

Artigo 6º – As (Os) delegadas (os) representantes de cursos poderão ser selecionados em 

forma de eleição direta, porém, todos deverão ser homologados em ata a partir da Assembleia 

Geral, roda de conversa, debate e/ou reunião, conforme Art. 4, respeitando-se o Capítulo IV. 
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CAPÍTULO III - Da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 

Artigo 7º – A Comissão Pró-DCE UNILAB 2016, instituída inicialmente na reunião do 

Centro de Entidades de Cursos da UNILAB (CEC-UNILAB) do dia 31 de maio de 2016, tem 

como objetivo: 

I. Planejar e organizar o I Congresso Estudantil da UNILAB com autonomia para criar 

cronograma e promover articulações para a concretização deste evento; 

II. Elaborar o projeto do I Congresso Estudantil da UNILAB e seu regulamento e, 

posteriormente, viabilizar a criação de vagas comissionadas para a execução do 

projeto; 

III. Elaborar uma minuta de estatuto que será aprovado pelas (os) delegadas (os) eleitas 

(os). 

 

Artigo 8º – A Comissão Pró-DCE UNILAB 2016, em sua maioria simples do total de 

membros, poderá substituir algum membro desta comissão em caso de não participação 

efetiva na comissão, com mais de 4 faltas consecutivas ou com o não cumprimento de 

demandas e/ou com a não participação nas discussões nos mecanismos online utilizados por 

esta Comissão. Antes de deliberar o afastamento do membro, a Comissão deverá justificar em 

ata o mérito da substituição. 

 

Artigo 9º – No caso de desistência espontânea, o membro deverá enviar um e-mail para a 

comissão justificando seu afastamento. 

 

Artigo 10º – Todo novo membro estará sujeito aos acordos anteriores da comissão. 

 

Artigo 11º – A Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 apenas em sua maioria simples do total de 

membros, poderá alterar as regras deste regulamento, garantindo-se a divulgação das edições 

e o registro em atas ou resumos de reuniões via o e-mail desta comissão. 

 

Artigo 12° – A Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 deliberará sobre os casos omissos a este 

regimento ou casos conflitantes. 

 

Artigo 13º – Os membros da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 poderão ser delegadas (os), 

porém não poderão compor comissões eleitorais nos processos eleitorais de cursos. 

 

CAPÍTULO IV – Das (os) Delegadas (os) 

Artigo 14º – As (Os) delegadas (os) do I Congresso Estudantil da UNILAB deverão ser 

escolhidos, conforme deliberação do art. 4º, respeitando os critérios de pelo menos, a cada 5 

delegados, sendo um (a) estudante estrangeiro (a), um (a) estudante brasileiro (a), um (a) 

estudante mulher e um (a) da população LGBT. 
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Parágrafo único: Cada curso poderá indicar no máximo um (a) suplente por delegado (a) 

respeitando-se os mesmos critérios. 

 

Artigo 15º – A homologação de delegadas (os) se dará conforme deliberação em ata 

respeitando um quórum mínimo de dez por cento (10%) dos estudantes regularmente 

matriculados. 

 

Artigo 16º – Para a eleição de delegadas (os) fica deliberado o seguinte quantitativo de 

delegados por número de estudantes por curso: 

I. Até 100 estudantes matriculados, até 5 delegados. 

II. De 100 a 200 estudantes matriculados, até 10 delegados. 

III. De 200 a 300 estudantes matriculados, até 15 delegados. 

IV. Para mais de 300 estudantes matriculados, até 20 delegados. 

 

Artigo 17º – A coordenação do CA/DA ou representação de cursos deverá enviar a ata da 

assembleia que homologou a escolha das (os) delegadas (os), para o e-mail: 

prodceunilab2016@gmail.com, discriminando cada delegado e seus respectivos segmentos e 

quando houver, seus respectivos suplentes, no prazo máximo estipulado no Anexo I. 

 

Artigo 18º – Nos casos de cursos que não possuam CA/DA’s consolidados, a Comissão Pró-

DCE UNILAB 2016 exige que, se não em forma de assembleia geral, através de uma reunião 

com presença mínima de 20% dos discentes regularmente matriculados, com registro em ata, 

seja indicado seus delegadas (os) conforme rege o art. 14. 

 

Artigo 19º – As (Os) delegadas (os) selecionados pelos cursos da UNILAB terão a função da 

aprovação prévia do estatuto e da sua versão final e consequentemente não podem se 

candidatar novamente a vaga de delegado nos Grupos de Trabalho (GTs). 

 

Artigo 20º – Nos casos de alguma das vagas respectivas aos critérios exigidos no art. 14 não 

forem preenchidas, os estudantes poderão, em sua maioria simples, deliberar pela seleção de 

um discente para ocupar cada vaga, desta vez garantindo-se a ampla concorrência, contanto 

que seja justificado obrigatoriamente em ata. 

 

Artigo 21º – O suplente somente pode substituir a (o) delegada (o) titular no segundo dia de 

evento ou no primeiro dia caso o titular envie uma declaração de desistência, devendo fazê-la 

através de seu e-mail pessoal direcionado ao e-mail oficial da Comissão Pró-DCE UNILAB 

2016, prodceunilab2016@gmail.com. 

 

Artigo 22º – Vagas de delegadas (os) não preenchidas nos Pré-Congressos, apresentando 

ociosidade conforme as atas, não poderão ser preenchidas posteriormente. 
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Artigo 23º – Ao final de cada atividade dos GT’S escolher-se-á uma discente como delegada 

(o). 

 

Artigo 24º – A eleição das (os) delegadas (os) por GT’s deverá ser realizada a partir dos 

presentes registrados em lista de frequência, garantindo a livre concorrência, e conduzidos 

pelos coordenadores dos GT’s. 

 

CAPÍTULO V - Das Subcomissões Executivas 

Artigo 25º – Serão criadas subcomissões para executar o I Congresso Estudantil da UNILAB 

com base em seu Regimento Geral, no Projeto e nas deliberações da Comissão Pró-DCE 

UNILAB 2016. 

 

Artigo 26º – Os trabalhos executivos compreenderão as atividades atribuídas a cada 

Subcomissão e serão realizados pelas Subcomissões Executivas, pela Comissão Pró-DCE 

UNILAB 2016, e pelos parceiros. 

 

Artigo 27º – A Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 coordenará 7 Subcomissões Executivas 

que dialogam entre si. São elas: 

I. Subcomissão de Articulação: Compete a esta Subcomissão promover a arrecadação 

de recursos logísticos e financeiros e o fechamento de parcerias e acordos necessários 

para promoção do I Congresso Estudantil da UNILAB. Garantir de forma mais 

eficiente possível a instalação e bom uso da infraestrutura e recursos articulados. A 

Subcomissão de Articulação transitará entre as outras Subcomissões a fim de garantir 

que todos os recursos e atividades sejam prontamente adquiridos e executados. 

Repassar qualquer arrecadação à Subcomissão de Finanças. Somente esta 

Subcomissão poderá flexibilizar os termos do Projeto do Congresso, desde que isso 

facilite a arrecadação de recursos e jamais desrespeite qualquer termo do Regimento 

Geral, a não ser que a Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 aprove em maioria simples 

a intervenção proposta. 

II. Subcomissão de Mobilização Estudantil: Cabe a esta Subcomissão incentivar a 

promoção da escolha de delegados nos Pré-congressos e nos GTs, preparar a primeira 

proposta de minuta do Estatuto do DCE da UNILAB e cuidar de todo o trâmite das 

minutas desse Estatuto, respeitando e divulgando sempre o regimento do congresso. 

Incentivar a inscrição antecipada dos congressistas. Elaborar e registrar atas impressas 

do processo de aprovação das minutas de estatuto coletando-se as assinaturas de todos 

os delegados envolvidos, inclusive os dos Grupos de Trabalhos (GT’s). Em parceria 

com a Subcomissão de Credenciamento e Sistematização, facilitar o credenciamento 

das atas enviadas pelas representações de cursos, credenciamento dos delegados 

eleitos nos seus cursos e nos Grupos de Trabalhos (GT’s). Fica a cargo desta 

Subcomissão coordenar todo o processo da Plenária Final. 
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III. Subcomissão de Comunicação: As atribuições desta Subcomissão correspondem ao 

acompanhamento constante do e-mail público da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016, 

devendo ela contatar as respectivas Subcomissões competentes garantindo que as 

mesmas visualizem tais mensagens e respondam-nas. Garantir o marketing e a 

divulgação do I Congresso Estudantil da UNILAB, alcançando o ambiente externo 

desta universidade e viabilizando a divulgação da UNILAB como universidade 

pública, federal e internacional. Promover a publicidade do Tema, do Regimento 

Geral e do Projeto deste Congresso e das Minutas do Estatuto. Garantir a divulgação 

das informações repassadas pelas demais Subcomissões, em especial à Subcomissão 

de Credenciamento e Sistematização. Criar meios online de amplo acesso às 

informações do evento e garantir acesso também por meios presenciais, como por 

cartazes, faixas, folders e etc. Garantir o registro, a seleção e publicação de fotografias 

e, a medida do possível, de filmagens. Selecionar e publicar matérias, imagens e/ou 

filmagens atualizadas do evento. 

IV. Subcomissão de Credenciamento e Sistematização: Esta comissão será responsável 

pelas inscrições dos congressistas, em parceria com a Subcomissão de Comunicação, 

bem como pelos credenciamentos e pelas respectivas escolhas de Grupos de 

Discussão (GD’s) e Grupos de Trabalho (GT’s) disponibilizados, respectivamente, 

pela Subcomissão de Atividades Políticas e pela Subcomissão de Mobilização 

Estudantil. Cabe a esta subcomissão viabilizar um panorama da quantidade de 

participantes identificando por curso, gênero, opção sexual, campus matriculado, 

deficiência e a relação com outros órgãos nacionais e internacionais. Quando esta 

comissão identificar congressistas com deficiência, deverá contatar imediatamente as 

Subcomissões de Articulação, Cultura e Atividades Políticas para viabilização da 

inclusão do(s) mesmo(s) em todo o evento. Cuidar do credenciamento das atas e dos 

delegados e seus respectivos substitutos. Cuidar do primeiro processo de inscrição dos 

colaboradores. Credenciar as (os) delegadas (os) eleitas (os) nos Grupos de Trabalhos 

(GT’s). Orientar os congressistas nas atividades do I Congresso Estudantil da 

UNILAB. Fazer a seleção, orientação e o acompanhamento de monitores. Repassar 

suas arrecadações financeiras com inscrições (ou outras) à Subcomissão de Finanças. 

Esta Subcomissão funcionará como ouvidoria do I Congresso Estudantil da UNILAB 

e também passará as informações necessárias para a Subcomissão de Finanças para 

que esta última confeccione os certificados. 

V. Subcomissão de Cultura: Esta Subcomissão promoverá a integração entre os 

congressistas, fechará acordos com pessoas e/ou grupos artísticos e culturais e afins e 

cuidará da programação cultural. Podendo promover apresentações culturais também 

nos intervalos das atividades que constarem na programação, na abertura, no almoço, 

jantar e etc. Cabe também a esta Subcomissão repassar qualquer arrecadação à 

Subcomissão de Finanças. 
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VI. Subcomissão de Atividades Políticas: Será responsabilidade desta Subcomissão 

promover acordos com pessoas e/ou grupos políticos, vinculados ao Movimento 

Estudantil Nacional e Internacional, para garantia da realização das Mesas Redondas, 

dos Grupos de Discussões e/ou atividades correlatas que não apresentem afinidade 

com responsabilidades das Subcomissões de Mobilização Estudantil e de Cultura. 

Repassar qualquer arrecadação à Subcomissão de Finanças. Promover discussões no 

seio da comunidade acadêmica sobre as propostas de temas para os Grupos de 

Discussões (GD’s) e encaminhar a definição destas atividades para a Subcomissão de 

Credenciamento e Sistematização. Esta Subcomissão será responsável por receber, 

orientar e dar assistência aos estudantes do campus do Malês. 

VII. Subcomissão de Finanças: Por esta Subcomissão será garantido toda a 

contabilização, comprovação e registro financeiro das arrecadações por doações de 

parceiros, a partir dos recursos e das informações repassadas pelas demais 

Subcomissões. Da mesma forma ela também promoverá o gerenciamento financeiro 

da arrecadação da taxa de inscrições e de qualquer saída do caixa. Somente esta 

Subcomissão poderá efetuar pagamentos demandados por outra Subcomissão. Quando 

o recurso a ser pago não estiver previsto no orçamento do Projeto, a Subcomissão de 

Finanças deverá convocar a Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 para justificar a 

necessidade da saída em caixa e somente realizará tal transação com a aprovação da 

mesma Comissão. Fica esta Subcomissão encarregada de produzir e enviar os 

certificados de participação e organização e de comprovar todas as transações 

financeiras realizadas, de apresentar transparência a qualquer tempo e viabilizar a 

prestação de contas, de forma pública, após o Congresso, conforme previsão do 

cronograma no Anexo I. 

 

Artigo 28º – Um ou mais membros da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 coordenarão uma 

subcomissão executiva. 

Parágrafo único: Poderá um Colaborador coordenar uma Subcomissão Executiva com a 

aprovação da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016. 

 

Artigo 29º – Farão parte das subcomissões executivas os colaboradores e qualquer membro 

da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 e os parceiros irão contribuir, sob orientações das 

Subcomissões, através de apoio financeiro, prestação de serviços, disponibilização de 

recursos humanos, estruturas de apoio e afins. 

 

CAPÍTULO VI – Das (os) Colaboradoras (os) 

Artigo 30º – A Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 preencherá as vagas comissionadas para 

execução do projeto através da seleção de estudantes colaboradoras (es) de qualquer curso, 

gênero ou nacionalidade para facilitar os trabalhos executivos. 
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Artigo 31º – As (Os) colaboradoras (es) integrarão as Subcomissões Executivas e deverão 

respeitar este regimento e exercer as atividades previstas por tais Subcomissões. 

Parágrafo único: o limite de colaboradores será de 20 estudantes. 

 

Artigo 32º – As (Os) colaboradoras (es) também poderão ser delegadas (os), porém não 

poderão compor comissões eleitorais nos processos eleitorais de cursos. 

 

Artigo 33º – As (Os) colaboradoras (es) estarão sob à orientação e supervisão da Comissão 

Pró-DCE UNILAB 2016. 

 

Artigo 34º – A seleção de colaboradoras (es) será feita pela Comissão Pró-DCE UNILAB 

2016 e respeitará os seguintes critérios para os estudantes que: 

I. Enviar e-mail para prodceunilab2016@gmail.com, contendo, no corpo da mensagem, 

uma carta de motivação com no máximo 1500 caracteres (contando com os espaços); 

II. II. Comprovarem relação com a UNILAB através do envio, em anexo ao e-mail do 

item I, da declaração de vínculo da UNILAB (pode ser emitida no SIGAA); 

III. II. Preencher, assinar e enviar em anexo ao e-mail do item I o termo de compromisso 

de disponibilidade mínima de 8 horas semanais, de acordo com o Anexo II; 

IV. III. Preferencialmente, indiquem no termo de compromisso, do Anexo II, eventos que 

já atuou como organizador. 

 

Artigo 35º – Cada colaborador (a) que permanecer ativo, sob avaliação da Comissão Pró-

DCE UNILAB 2016, até o final da organização do I Congresso Estudantil da UNILAB, terá 

direito a um certificado de organização de evento. 

 

CAPÍTULO VII – Das (os) Monitoras (es) 

Artigo 36º – As (Os) monitoras (es) serão selecionados apenas pela Subcomissão de 

Credenciamento e Sistematização. 

 

Artigo 37º – A Subcomissão de Credenciamento e Sistematização ficará responsável também 

pela definição do número de monitores e pela distribuição de funções e organização de 

horários dos mesmos. 

 

Artigo 38º – Cada Subcomissão poderá demandar, com antecedência, à Subcomissão de 

Credenciamento e Sistematização um número específico de monitores. 

 

Artigo 39º – As (Os) monitoras (es) que cumprirem todas as funções demandadas pela 

Subcomissão de Credenciamento e Sistematização terão o direito a um certificado com carga 

horária distinta dos certificados da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 e dos Colaboradores. 

 

Artigo 40º – As (Os) monitoras (es) poderão ser delegadas (os). 
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CAPÍTULO VIII - Dos Grupos de Trabalho 

Artigo 41º – Os Grupos de Trabalhos (GT’s) são grupos de discussões sobre a Minuta do 

Estatuto previamente aprovada pelas (os) delegadas (os) e que tem como principal finalidade: 

I. Formar um acúmulo no âmbito da discussão estatutária cujas proposições serão 

sistematizadas e encaminhadas para a apreciação da plenária final. 

II. Selecionar um (a) delegado (a) por GT para que o mesmo, caso necessário, defenda as 

propostas aprovadas por este grupo na plenária final. 

Parágrafo único: Os GT’s serão coordenados pela Subcomissão de Mobilização Estudantil. 

 

CAPÍTULO IX - Dos Grupos de Discussões 

Artigo 42º –  Os Grupos de Discussões (GD’s) são espaços de construção/troca de saberes, 

utilizados na integração entre os congressistas. Serão coordenados pela Subcomissão de 

Atividades Políticas e facilitados por estudantes individualmente e/ou coletivos. 

Parágrafo único: A comunidade externa poderá ser convidada a facilitar os GD’s, conforme 

acompanhamento da Subcomissão de Atividades Políticas. 

 

CAPÍTULO X - Da Plenária Final 

Artigo 43º – A Plenária Final será o espaço de apreciação e encaminhamentos, através de 

votação, das propostas trazidas pelos delegados de cursos e de GT’s para deliberação, bem 

como a aprovação ou não dos documentos finais do referido congresso, tudo isso será 

gerenciado pela Subcomissão de Mobilização Estudantil. 

 

CAPÍTULO XI - Das Demais Atividades do Congresso 

Artigo 44º – As demais atividades da programação do I Congresso Estudantil da UNILAB 

definem-se como: 

I. Inscrição: Processo pelo qual os congressistas se vinculam ao I Congresso Estudantil 

da UNILAB aceitando respeitar este Regimento Geral. As inscrições serão 

coordenadas pela Subcomissão de Credenciamento e Sistematização e demandarão 

uma taxa individual por participante, no valor de R$ 10,00, e devem acontecer 

conforme planejado no Cronograma vinde em Anexo I.   

II. Credenciamento: Processo pelo qual, os congressistas confirmam as inscrições 

presencialmente, recebem o material kit e são identificado distintamente 

(congressistas, congressistas delegadas (os) ou congressistas ouvintes). 

III. Plenária de Abertura: Espaço que trará um panorama geral, contextualizando o 

congresso com a atual conjuntura do Movimento Estudantil da UNILAB, garantindo o 

diálogo desta com a temática geral do congresso. 

IV. Cultural: Espaço de socialização e integração dos congressistas garantindo o 

fortalecimento do cunho político, no âmbito do Movimento Estudantil, e a valorização 
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cultural. A Subcomissão de Cultura poderá promover apresentações culturais também 

nos intervalos das atividades que constarem na programação, na abertura, no almoço, 

jantar e etc. 

 

Artigo 45º – A arrecadação da taxa de inscrição será destinada prioritariamente à contratação 

de uma atração cultural, podendo a Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 utilizar para outros 

fins relacionados à construção do I Congresso Estudantil da UNILAB. 

Parágrafo único: Não será garantida devolução da taxa de inscrição para qualquer caso. 

 

Artigo 46º – Outras atividades somente poderão ser inseridas na programação do I Congresso 

estudantil com a aprovação da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016, que, no caso de 

viabilidade, deverá indicar a(s) Subcomissão (ões) responsável (is). 

 

CAPÍTULO XII - Do Credenciamento das (os) Delegadas (os) 

Artigo 47º – Antes dos prazos estabelecidos no Cronograma do Anexo I será realizado, pela 

Subcomissão de Credenciamento e Sistematização, o credenciamento das atas exigidas pelo 

cap. II e IV e encaminhas para o e-mail da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 

(prodceunilab2016@gmail.com), assim como a vinculação de cada delegado selecionado a 

um número individual. 

 

Artigo 48º – Cada delegada (o) deverá se fazer presente, sob posse de um documento oficial 

com foto (RG, RNE, CNH, Carteira de Estudante, Passaporte e/ou Carteira de Trabalho), no 

prazo estabelecido pelo Cronograma do Anexo I e no horário e local disponibilizado pela 

Subcomissão de Articulação Estudantil para o encontro de discussão da minuta do Estatuto. 

 

Artigo 49º – O credenciamento das (os) delegadas (os) titulares ocorrerá no dia 17 de 

novembro, havendo a necessidade dos mesmos apresentarem um documento oficial com foto 

(RG, RNE, CNH, Carteira de Estudante, Passaporte e/ou Carteira de Trabalho), e o 

credenciamento dos suplentes ocorrerá no dia 18 de novembro, até às 12 horas, sob posse da 

mesma documentação. 

 

Artigo 50º – As (Os) delegadas (os) eleitos nos GT’s serão credenciados após a Subcomissão 

de Credenciamento e Sistematização ser informada através de atas coordenadas pela 

Subcomissão de Articulação Estudantil. 

 

Artigo 51º – Uma lista atualizada com o nome de todos os delegados deverá ser publicizada. 

 

CAPÍTULO XII – Das Disposições Gerais 

Artigo 52º – A Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 poderá alterar prazos e regras com 

divulgação e antecedência aos prazos planejados no Anexo I. 
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Artigo 53º - Membros da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016, colaboradoras (es) e monitoras 

(es) terão isenção de suas inscrições. 

 

Artigo 54º – Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Pró-DCE UNILAB 2016. 

 

Artigo 55º – O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

Assinam e reconhecem como legítimo esse Regimento Geral todos os membros da Comissão 

Pró-DCE UNILAB 2016. 

 

Redenção, 16 de agosto de 2016. 

 

___________________________________ 

Ailene Cristina Brito Soares Rosa 

Matrícula: 2012202862 

 

___________________________________ 

Darleison Rodrigues Barros Filho 

Matrícula: 2013301005 

 

___________________________________ 

Francisca Roberlandia Pereira da Silva 

Matrícula: 2011201261 

 

___________________________________ 

Franscisco Wallison Batista de Lima 

Matrícula: 2013101971 

 

___________________________________ 

José Elderson de Souza Santos 

Matrícula: 2013101659 

 

___________________________________ 

Júlia Amanda de Melo Raulino 
Matrícula: 2015106378 

___________________________________ 

Marcelo Rodrigues Ponte 

Matrícula: 2011100554 

 

___________________________________ 

Maria Carolina Lima Silva 

Matrícula: 2013104759 

 

___________________________________ 

Mário Magno de Oliveira Silva 

Matrícula: 2014103827 

 

__________________________________ 

Medilanda Eliseu Amós Tubento 

Matrícula: 2014108780 

 

__________________________________ 

Teodora Tchutcho Tavares 

Matrícula: 2015106411 

 
___________________________________ 

Falta a representação do Campus dos Males. 
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ANEXO I - (CRONOGRAMA) 
 

 

ATIVIDADE PRAZOS 

Instauração da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 31/05/2016 

Consolidação da Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 Até 10/08/2016 

Elaboração do Regimento Geral do Congresso Até 16/08/2016 

Definição das Coordenações das Subcomissões 16/08/2016 

Inscrição de Colaboradores De 20 à 23/08/2016 

Seleção e divulgação dos Colaboradores 24/08/2016 

Elaboração do Projeto do Congresso Até 26/08/2016 

Reunião de formação e sistematização com os Colaboradores 05/09/2016 

Inscrições online De 05/09 à 11/11/2016 

Finalização e divulgação da Minuta do Estatuto 08/09/2016 

Pré-congressos De 12/09 à 14/10/2016 

Inscrição de Monitores De 14 à 18/10/2016 

Seleção e divulgação de Monitores 19/10/2016 

Reunião de formação com os Monitores 21/10/2016 

Credenciamento das Atas dos Pré-congressos Até dia 21/10/2016 

Encontro com os delegados 26/10/2016 

Últimos preparativos em geral e recepção dos estudantes do 

campus do Malês 
16/11/2016 

I Congresso Estudantil da UNILAB De 17 a 18/11/2016 

Prestação de contas 09/12/2016 

COMISSÃO PRÓ-DCE UNILAB 2016  

E-mail: prodceunilab2016@gmail.com  
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ANEXO II – (DECLARAÇÃO) 
 

Movimento Estudantil da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira – UNILAB 

Comissão Pró-DCE UNILAB 2016 

 

SELEÇÃO DE COLABORADORES PARA COMPOREM AS SUBCOMISSÕES 

EXECUTIVAS DO I CONGRESSO ESTUDANTIL DA UNILAB 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

estudante da UNILAB do curso de ______________________________________________, 

matrícula nº______________________________, e-mail (obrigatório ser Gmail) 

________________________________________________ telefone (se possível WhatsApp) 

(___) _____________________, declaro que disponho de, no mínimo, 8 horas semanais para 

execução de atividades voluntárias vinculadas a uma das Subcomissões Executivas propostas 

no Regimento Geral do I Congresso Estudantil da UNILAB. 

______________________, _____ DE ______________ DE 2016. 

 

 

__________________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

Indique aqui nomes de eventos (com os anos de realização em parênteses) que você já ajudou 

a organizar: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Indique aqui a sua Subcomissão Executiva de interesse (conforme o Regimento Geral do I 

Congresso Estudantil da UNILAB):______________________________________________ 

 

Este termo deverá ser enviado assinado para o e-mail oficial da Comissão Pró-DCE 

UNILAB 2016 


