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CAPÍTULO I 

DO NÚCLEO E DOS SEUS OBJETIVOS 

 
Art. 1º O Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira (NUDOC) é um órgão 

complementar interdisciplinar de apoio à pesquisa do Instituto de Humanidades da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (IH/UNILAB), que tem 

como objetivos atuar na preservação, investigação e promoção da memória e da cultura, por 

meio da produção, guarda, conservação e disponibilização de fontes, textuais, iconográficas, 

auditivas e audiovisuais, para pesquisadores do IH/UNILAB, na forma do que preconizam o 

Estatuto e do Regimento Geral da UNILAB. 

 

Art. 2º O NUDOC é disciplinado pelo Estatuto e Regimento Geral da UNILAB, pelo presente 

Regimento Interno e pelas normas complementares que forem baixadas pelos Órgãos 

Deliberativos da Administração Superior e, na esfera de sua competência, pelas Resoluções do 

Conselho do Instituto de Humanidades. 

 

Art. 3º Para a realização de seus objetivos, o NUDOC deverá cumprir política de pesquisa, de 

preservação e promoção da memória e da cultura na forma prevista no Estatuto, no Regimento 

Geral da UNILAB, no Regimento Interno do IH sob a orientação do Conselho do IH, e sob a 

supervisão da sua Coordenação. 

 

Parágrafo único: Para a consecução dos seus objetivos o NUDOC promoverá permanente 

acompanhamento das ações e atividades a ele ligadas e planejamento de políticas para suas 

promoção e divulgação.  

 

Art.4º O NUDOC possui a seguinte composição: 

I – Conselho Gestor; 

II - Direção; 

III – Setor de História Oral; 

IV - Setor de Audiovisual; 

V - Setor de Documentação; 

VI- Rol de pesquisadores colaboradores.  

 

Art. 5º O NUDOC, em acordo com o que preconizam o Estatuto e o Regimento Geral da 

UNILAB, poderá propor a celebração de acordos com entidades nacionais e estrangeiras que 
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concorram para implementação ou aperfeiçoamento de ações e práticas pertinentes às funções 

e objetivos estabelecidos neste regimento. 

 

CAPÍTULO II 

DOS COMPONENTES DO NÚCLEO 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO GESTOR 

 

Art. 6º Conforme definido no Art. 97 do Estatuto UNILAB, o NUDOC será dirigido por um 

Conselho Gestor. 

Art. 7º O Conselho Gestor do NUDOC será formado composto por 5 docentes dentre aqueles 

que compõe o seu rol de pesquisadores colaboradores, sendo o Diretor e o Vice-Diretor seus 

membros natos.  

§ 1º Os membros do Conselho Gestor serão designados pelo rol de pesquisadores colaboradores 

ad núcleo e chancelados pelo Conselho de Unidade Acadêmica do Instituto de Humanidades. 

§ 2º Os membros do Conselho Gestor terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

 

SEÇÃO II 

DA DIREÇÃO DO NÚCLEO 

 

Art. 8º A Direção é a unidade executiva e administrativa do NUDOC, responsável pela 

coordenação, superintendência e fiscalização das atividades de responsabilidade do núcleo.  

 

Parágrafo único: A Direção do NUDOC é composta de Diretor e Vice-diretor. 

 

Art. 9º Somente poderão ser titulares dos cargos de diretor e vice-diretor aqueles que possuam 

as seguintes condições e atributos: 

a) ser doutor; 

b) ser professor efetivo com regime de trabalho de dedicação exclusiva; 

c) ser integrante do quadro de pessoal docente do Instituto de Humanidades; 

d) não possuir impedimentos normativos ou legais previstos nos instrumentos normativos da 

UNILAB, ou na legislação brasileira; 

e) sem membro efetivo do Rol de Pesquisadores Colaboradores do NUDOC. 

 

Art. 10. O tempo de mandato do Diretor e do Vice-Diretor é de 2 (dois) anos. 

 

Parágrafo único: Diretor e Vice-Diretor poderão ser reconduzidos aos cargos apenas uma vez 

consecutivamente e tantas vezes quantas forem em intervalos de 2 (dois) anos do seu último 

mandato.  
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Art. 11. A administração e supervisão do NUDOC caberão ao seu Diretor.  

§ 1º em suas faltas e impedimentos o diretor será substituído pelo Vice-Diretor do núcleo. 

§ 2º em caso de vacância do cargo por renúncia, destituição, desligamento do quadro de 

docentes do IH, ou morte do diretor, ele será substituído pelo vice-diretor, que deverá convocar 

o Conselho Gestor para indicação de um novo diretor no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 12º A escolha do Diretor e do Vice-Diretor caberá à Direção do Instituto de Humanidades, 

dentre aqueles que comporem a lista tríplice formulada pelo Conselho Gestor do NUDOC. 

 

SEÇÃO III 

DO SETOR DE HISTÓRIA ORAL 

 

Art. 13. O Setor de História Oral tem a função de promover e amparar ações de pesquisa que 

envolvam o recurso à metodologia da história oral, por meio de recursos humanos, técnico e 

tecnológicos e de capacitação técnica e metodológica. 

 

Art. 14. O Setor de História Oral será dirigido por um servidor técnico-administrativo em 

educação, preferencialmente com formação superior, com as seguintes atribuições:  

 

I – executar as atividades pertinentes aos serviços técnico-administrativos do NUDOC; 

II – organizar, conservar e gerenciar os equipamentos do NUDOC postos sobre a 

responsabilidades do Setor de História Oral; 

III –organizar, conservar e providenciar o arquivamento dos documentos do Setor de História 

Oral; 

IV – providenciar o encaminhamento de expedientes e adotar medidas urgentes, necessárias à 

continuidade dos serviços do Setor de História Oral; 

V – apoiar a realização de ações de pesquisa vinculadas ao NUDOC, que envolvam o emprego 

da metodologia de História Oral;  

VI – promover, conjuntamente com os demais servidores do núcleo, a divulgação de 

publicações, eventos e calendários de atividades NUDOC; 

VII – conjuntamente com os demais servidores do núcleo encaminhar, acompanhar e informar 

a tramitação dos documentos e processos do NUDOC; 

VII – proceder, anualmente, conjuntamente com os demais servidores do núcleo, o inventário 

dos bens patrimoniais no NUDOC; 

IX – auxiliar o Coordenador do NUDOC na elaboração do relatório anual do núcleo para ser 

submetido à apreciação do Conselho de Unidade Acadêmica; 

X – cumprir outras atividades compatíveis com suas atribuições, que lhe forem cometidas pela 

Coordenação do NUDOC. 
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SEÇÃO IV 

DO AUDIOVISUAL 

 

Art. 15. Setor de Audiovisual tem a função de promover e amparar ações de pesquisa que 

envolvam o recurso à produção audiovisual, por meio de recursos humanos, técnico e 

tecnológicos e de capacitação técnica e metodológica. 

 

Art. 16. O Setor de Audiovisual será dirigido por um servidor técnico-administrativo em 

educação, preferencialmente com formação superior, com as seguintes atribuições:  

 

I – executar as atividades pertinentes aos serviços técnico-administrativos do NUDOC; 

II – organizar, conservar e gerenciar os equipamentos do NUDOC postos sobre a 

responsabilidades do Setor de Audiovisual; 

III –organizar, conservar e providenciar o arquivamento dos documentos do Setor de 

Audiovisual; 

IV – providenciar o encaminhamento de expedientes e adotar medidas urgentes, necessárias à 

continuidade dos serviços do Setor de Audiovisual; 

V – apoiar a realização de ações de pesquisa vinculadas ao NUDOC, que envolvam o emprego 

da metodologia de Audiovisual;  

VI – promover, conjuntamente com os demais servidores do núcleo, a divulgação de 

publicações, eventos e calendários de atividades NUDOC; 

VII – conjuntamente com os demais servidores do núcleo encaminhar, acompanhar e informar 

a tramitação dos documentos e processos do NUDOC; 

VII – proceder, anualmente, conjuntamente com os demais servidores do núcleo, o inventário 

dos bens patrimoniais no NUDOC; 

IX – auxiliar o Coordenador do NUDOC na elaboração do relatório anual do núcleo para ser 

submetido à apreciação do Conselho de Unidade Acadêmica; 

X – cumprir outras atividades compatíveis com suas atribuições, que lhe forem cometidas pela 

Coordenação do NUDOC. 

SEÇÃO V 

DO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO 

 

Art. 17. O Setor de Documentação: objetiva organizar, preservar e conservar o acervo 

documental doado, adquirido ou produzido pelo NUDOC, constituído por arquivos dos projetos 

de história oral, acervos áudio-visuais, iconográfico, hemerográfico e bibliográfico.  

 

Art. 18. O Setor de Documentação será dirigido por um servidor técnico-administrativo em 

educação, preferencialmente com formação superior, com as seguintes atribuições:  

 

I – executar as atividades pertinentes aos serviços técnico-administrativos do NUDOC; 
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II – organizar, conservar e gerenciar os equipamentos do NUDOC postos sobre a 

responsabilidades do Setor de Documentação; 

III –organizar, conservar e providenciar o arquivamento dos documentos do Setor de 

Documentação; 

IV – providenciar o encaminhamento de expedientes e adotar medidas urgentes, necessárias à 

continuidade dos serviços do Setor de Documentação; 

V – apoiar a realização de ações de pesquisa vinculadas ao NUDOC, que envolvam o emprego 

da metodologia de pesquisa documental;  

VI – promover, conjuntamente com os demais servidores do núcleo, a divulgação de 

publicações, eventos e calendários de atividades NUDOC; 

VII – conjuntamente com os demais servidores do núcleo encaminhar, acompanhar e informar 

a tramitação dos documentos e processos do NUDOC; 

VII – proceder, anualmente, conjuntamente com os demais servidores do núcleo, o inventário 

dos bens patrimoniais no NUDOC; 

IX – auxiliar o Coordenador do NUDOC na elaboração do relatório anual do núcleo para ser 

submetido à apreciação do Conselho de Unidade Acadêmica; 

X – cumprir outras atividades compatíveis com suas atribuições, que lhe forem cometidas pela 

Coordenação do NUDOC. 

 

SEÇÃO VI 

DO ROL DE PESQUISADORES COLABORADORES 

 

Art. 19. O Rol de Pesquisadores Colaboradores do NUDOC é formado por professores 

pesquisadores da UNILAB que desenvolvam pesquisas temática e metodologicamente 

relacionadas às áreas de atuação do núcleo e que a ele voluntariamente se filiem. 

§ 1º Os membros do Rol de Pesquisadores Colaboradores terão acesso às instalações e 

equipamentos do NUDOC com vistas à qualificação e aperfeiçoamento suas ações de pesquisa; 

§ 2º Os membros do Rol de Pesquisadores Colaboradores se comprometem a doar, em caráter 

terminal e definitivo, após a conclusão dos seus estudos, o material auditivo e audiovisual 

produzido durante suas ações de pesquisa; 

§ 1º Os membros dos Rol de Pesquisadores Colaboradores poderão apresentar à Coordenação 

projetos de aquisição e produção de fontes textuais, auditivas e audiovisuais para comporem o 

acervo documental do NUDOC; 

§ 4º Os membros do Rol de Pesquisadores Colaboradores que forem também docentes lotados 

no Instituto de Humanidades poderão apresentar candidatura ao cargo de Coordenador do 

NUDOC, quando da eleição convocada pelo Conselho de Unidade Acadêmica do Instituto de 

Humanidades. 

 

Art. 20. O Rol de Pesquisadores Colaboradores constitui instância consultiva da Coordenação 

do NUDOC. 
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CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 21. O NUDOC fará, anualmente, a efetivação do calendário de suas atividades acadêmicas 

e administrativas, cuja elaboração deverá obedecer aos parâmetros fixados no calendário geral 

da Universidade. 

 

Art. 22. O presente Regimento poderá ser modificado por proposta da Coordenação do 

NUDOC, aprovado em sessão para esse fim especialmente convocada e pelo quórum dois terços 

(2/3) da totalidade do Conselho de Unidade Acadêmica, com aprovação final pelo Conselho 

Universitário. 

 

Art. 23. Os casos omissos no presente Regimento serão dirimidos pela Coordenação do 

NUDOC, ouvido, o Conselho de Unidade Acadêmica. 

 

Art. 24. O presente Regimento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho de Unidade 

Acadêmica do Instituto de Humanidades e pelo Conselho Universitário da UNILAB. 

 

Art. 25. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 


