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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 423, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre redução de jornada de
trabalho

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010 e a Portaria nº 831, de 23 de agosto de 2018, publicada no DOU de 24 de agosto de
2018, do Ministério da Educação;

Considerando o que consta no Processo nº 23282.506234/2019-61, resolve:

 

 

Art. 1º Autorizar a redução da jornada de trabalho do servidor JACKSON UCHOA PONTE,
matrícula SIAPE Nº: 2164388, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, lotado no
Ins�tuto de Educação a Distância, de 8 horas diárias e 40 horas semanais para 4 horas diárias e 20
semanais, com remuneração proporcional, calculada sobre a totalidade de remuneração.

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação

 

Publique-se.

 

 

Prof. Alexandre Cunha Costa
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CUNHA COSTA, REITOR(A), em 11/10/2019,
às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0056286 e
o código CRC C592BA0D.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 3/2019/CONSUNI, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Dispõe sobre a estrutura administrativa dos Campi fora de sede. 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 66ª 
sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2019, considerando o processo nº 
23282.007082/2018-28, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  A gestão dos Campi fora de sede da Unilab, existentes e a serem 

futuramente criados, passa a ser regida pelo disposto nesta Resolução Complementar. 
 

TÍTULO I 
DA ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS FORA DE SEDE 

 
Art. 2º  São órgãos de administração do Campus fora de sede: 
 
I - Direção do Campus; 
 
II - Conselho Gestor do Campus; 
 
III - Conselho de Integração Comunitária. 
 
§ 1º Cabe ao Conselho Universitário definir a constituição, as atribuições e o 

funcionamento do Conselho de Integração Comunitária de cada Campus fora de sede, e ao Reitor 
convocar e presidir suas reuniões. 

 
§ 2º Cabe ao Conselho Universitário deliberar sobre a constituição, 

desmembramento e extinção de Unidades Acadêmicas sediadas em Campi fora de sede. 
 
§ 3º Cabe ao Conselho Universitário, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, criar e extinguir cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e à distância, a 
serem oferecidos em Campi fora de sede. 

 
§ 4º Para efeito da gestão do Campus fora de sede, são consideradas Unidades 

Acadêmicas com atuação no campus todas aquelas, sediadas no Campus ou não, que ofereçam 
ali cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e à distância. 

 
CAPÍTULO I 

DA DIREÇÃO DO CAMPUS 
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Art. 3º  A Direção do Campus é o órgão executivo máximo de gestão do Campus 
fora de sede, subordinada diretamente à Reitoria, sendo composta por: 

 
I - Diretor Geral; 
 
II - Diretor Administrativo; 
 
III - Diretor Acadêmico. 
 
§ 1º O Diretor Geral é eleito pelo Conselho Gestor do Campus, para um mandato 

de quatro anos, sendo permitida uma única recondução. 
 
§ 2º O Diretor Administrativo e o Diretor Acadêmico são subordinados ao Diretor 

Geral e por ele indicados, ouvido o Conselho Gestor do Campus. 
  
§ 3º Nas faltas e impedimentos do Diretor Geral, suas funções serão exercidas pelo 

Diretor Administrativo, ou, na ausência deste, pelo Diretor Acadêmico. 
 
§ 4º Os substitutos eventuais do Diretor Administrativo e do Diretor Acadêmico 

serão indicados pelo Diretor Geral, ouvido o Conselho Gestor do Campus. 
 
Art. 4º  Ao Diretor Geral compete: 
 
I - supervisionar a prestação de apoio acadêmico e administrativo às Unidades 

Acadêmicas com atuação no Campus, na execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
que lhes são próprias; 

 
II - representar a Direção do Campus no Conselho Universitário; 
 
III - representar Direção do Campus no Conselho Administrativo; 
 
IV - representar a Direção do Campus no Conselho de Integração Comunitária; 
 
V - presidir o Conselho Gestor do Campus; 
 
VI - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Gestor do Campus e do 

Conselho Universitário; 
 
VII - articular a Direção do Campus à Reitoria e seus órgãos de execução da política 

geral da Unilab, em particular a Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria de Relações 
Institucionais; 
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VIII - indicar o Diretor Acadêmico e o Diretor Administrativo, e seus respectivos 
substitutos eventuais; 

 
IX - deliberar sobre a suspensão de atividades do Campus ou de quaisquer de seus 

órgãos, nos termos do Regimento Geral e da legislação pertinente; 
 
X - propor ao Conselho Gestor do Campus modificações ao Organograma Geral do 

Campus, envolvendo a criação, modificação e extinção de unidades administrativas subordinadas 
à Direção do Campus, bem como arranjos administrativos e distribuição de competências entre 
a Direção do Campus e os órgãos da administração central; 

 
XI - promover, em articulação com as autoridades e órgãos governamentais 

relevantes, condições para o bom desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão promovidas pelas Unidades Acadêmicas com atuação no Campus; 

 
XII - promover, em articulação com entidades da sociedade civil, comunidade 

universitária e autoridades e órgãos governamentais relevantes, condições para a realização da 
missão, dos princípios e dos objetivos institucionais da Unilab, expressos em seu Estatuto; 

 
XIII - representar o Campus e, na ausência do Reitor, a Universidade em eventos 

públicos e acadêmicos, audiências públicas, comissões e conselhos de entidades governamentais 
e não- governamentais, quando a participação institucional da Unilab for requisitada ou 
considerada oportuna; 

 
XIV - representar a Universidade nas atribuições delegadas pela Reitoria, por meio 

de portarias, resoluções e outras normativas vigentes. 
 
Art. 5º  Ao Diretor Administrativo compete: 
 
I - supervisionar as atividades de apoio administrativo às Unidades Acadêmicas 

com atuação no Campus; 
 
II - articular a Direção do Campus aos órgãos administrativos da Reitoria, 

nomeadamente a Pró- Reitoria de Administração, a Superintendência de Gestão de Pessoas, a 
Diretoria de Tecnologia da Informação, a Comissão Própria de Avaliação, a Comissão Permanente 
de Pessoal Docente, e a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
administrativos em Educação, bem como, no que couber, a Pró-Reitoria de Planejamento, a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis e a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico; 

 
III - supervisionar a execução das atividades administrativas locais, incluindo o 

planejamento orçamentário, o ordenamento de despesa, o lançamento de editais de licitação, a 
celebração de contratos de compra de materiais e de prestação de serviços, as atividades de 
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gestão de pessoal, auxílios estudantis, manutenção, logística, transporte, perícia médica e outras 
que sejam de responsabilidade do Campus fora de sede; 

 
IV - promover e supervisionar o planejamento institucional, sua execução e sua 

avaliação, conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional aprovado pelo Conselho 
Universitário; 

  
V - zelar pelo cumprimento do regime disciplinar da Unilab envolvendo membros 

do corpo técnico-administrativo, nos casos que ultrapassem a autoridade dos diretores das 
Unidades Acadêmicas com atuação no campus, nos termos do Regimento Geral e por delegação 
da Reitoria. 

 
Art. 6º  Ao Diretor Acadêmico compete: 
 
I - supervisionar as atividades de apoio acadêmico às Unidades Acadêmicas com 

atuação no Campus; 
 
II - articular a Direção do Campus aos órgãos acadêmicos da Reitoria, 

nomeadamente a Pró- Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Pró-
Reitoria de Extensão, a Diretoria de Regulação, Indicadores Institucionais e Avaliação, e o Sistema 
de Bibliotecas, bem como, no que couber, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a Diretoria de 
Registro e Controle Acadêmico; 

 
III - articular a Direção do Campus às Direções de Unidades Acadêmicas com 

atuação no Campus, grupos de pesquisa e extensão, grupos de estudo e outras iniciativas do 
gênero propostas pela comunidade acadêmica; 

 
IV - supervisionar a execução das políticas afirmativas e estudantis, visando o 

cumprimento das normas e deliberações dos órgãos colegiados da Unilab que incidam sobre sua 
área de competência; 

 
V - zelar pelo cumprimento do regime disciplinar da Unilab, nos casos envolvendo 

membros do corpo discente e docente que ultrapassem a autoridade dos diretores das Unidades 
Acadêmicas com atuação no campus, nos termos do Regimento Geral e por delegação da 
Reitoria; 

VI - supervisionar e subsidiar a elaboração e submissão de propostas de novos 
cursos de graduação e pós-graduação ofertados , bem como acompanhar sua tramitação nas 
instâncias competentes. 

 
Art. 7º  A Direção do Campus será exercida por meio de unidades administrativas 

constituídas com finalidades específicas, subordinadas respectivamente ao Diretor Geral, ao 
Diretor Acadêmico ou ao Diretor Administrativo, especificadas em um Organograma Geral do 
Campus, aprovado pelo Conselho Gestor do Campus e, no que representar impacto orçamentário 
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ou exigir mudanças no funcionamento dos órgãos da administração central, pelo Conselho 
Universitário. 

 
§ 1º Os órgãos da administração central poderão manter no Campus fora de sede 

unidades administrativas a eles diretamente subordinados, especificadas no Organograma Geral 
do Campus. 

 
§ 2º Em cada Campus fora de sede, haverá uma Secretaria Geral do Campus, 

responsável por assessorar a Direção Geral e o Conselho Gestor do Campus. 
 
§ 3º Subordinado à Secretaria Geral do Campus, funcionará um Protocolo Geral 

do Campus, responsável pelo encaminhamento de processos, pedidos, inscrições, recursos e 
outros documentos à administração central, sempre que não haja unidade administrativa 
competente em funcionamento no Campus fora de sede. 

 
CAPÍTULO II 

DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS 
 
Art. 8º  O Conselho Gestor do Campus é o órgão máximo de deliberação no âmbito 

do Campus fora de sede, cabendo-lhe formular e aprovar a política geral da Universidade no que 
diz respeito a seu contexto regional, e deliberar, nos limites de sua autonomia relativa, sobre os 
planos acadêmico, administrativo, de gestão financeira e patrimonial, e disciplinar, na esfera 
local, sem prejuízo das atribuições do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Conselho 
Administrativo e do Conselho Universitário. 

 
Art. 9º  O Conselho Gestor do Campus é formado por: 
 
I - Diretor geral, como seu presidente; 
 
II - Diretor administrativo; 
 
III - Diretor acadêmico; 
 
IV - Diretores das Unidades Acadêmicas com atuação no Campus; 
  
V - 3 (três) Coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e 

à distância, oferecidos no Campus, eleitos por seus pares; 
 
VI - 2 (dois) representantes do corpo docente, eleitos por seus pares; 
 
VII - representantes do corpo discente, eleitos por seus pares, na proporção de até 

15% do total de membros do Conselho; 
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VIII - representantes dos técnicos administrativos, eleitos por seus pares, na 
proporção de até 15% do total de membros do Conselho. 

 
Art. 10.  Ao Conselho Gestor compete: 
 
I - zelar pelo cumprimento da missão, dos princípios e dos objetivos institucionais 

da Unilab, expressos em seu Estatuto, no âmbito da implantação regional da Universidade; 
 
II - manifestar-se sobre os planos de desenvolvimento e expansão locais da 

Universidade e supervisionar a sua execução nas esferas acadêmica e administrativa, levando em 
conta as condições orçamentárias; 

 
III - manifestar-se sobre propostas de criação, desmembramento e extinção de 

Unidades Acadêmicas sediadas no Campus fora de sede; 
 
IV - manifestar-se sobre propostas de criação e extinção de cursos de graduação e 

pós-graduação, presenciais e à distância, ofertados no Campus fora de sede; 
 
V - propor, por 1/3 (um terço) de seus membros, alterações desta Resolução 

Complementar ao Conselho Universitário; 
 
VI - submeter ao Conselho Universitário a proposta de composição do Conselho 

Gestor do Campus fora de sede; 
 
VII - deliberar sobre a proposta orçamentária do Campus fora da sede, nos termos 

do Estatuto, do Regimento Geral e da legislação vigente; 
 
VIII - autorizar, em primeira instância, convênios que resultem na aplicação de 

recursos próprios do Campus fora de sede; 
 
IX - participar da avaliação do desempenho institucional do Campus fora de sede; 
 
X - aprovar, por 2/3 (dois terços) de seus membros, modificações ao Organograma 

Geral do Campus, submetendo-as à deliberação do Conselho Universitário sempre que 
implicarem impacto orçamentário ou exigirem mudanças no funcionamento dos órgãos da 
administração central; 

 
XI - aprovar, em primeira instância, as diretrizes de planejamento e orçamento 

plurianual do Campus; 
 
XII - aprovar o Plano Anual de Gestão do Campus, tendo como referência o Plano 

de Desenvolvimento Institucional; 
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XIII - tomar conhecimento do Relatório Anual de Atividades apresentado pelo 
Diretor Geral; 

 
XIV - funcionar como instância de revisão das decisões tomadas pela Direção do 

Campus em matéria disciplinar; 
 
XV - instituir e organizar o processo de escolha do Diretor Geral, com a presença 

de pelo menos 2/3 (dois terços) dos conselheiros, na forma do Estatuto e do Regimento Geral; 
 
XVI - propor a destituição do Diretor Geral, com aprovação de pelo menos 2/3 

(dois terços) dos seus membros, em sessão especialmente convocada para este fim; 
 
XVII - manifestar-se sobre a aquisição, a locação, a gravação, a permuta e a 

alienação de bens imóveis pelo Campus, bem como a aceitação de subvenções, doações e 
legados feitos a este. 
 

TÍTULO II 
DA RELAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E O CAMPUS FORA DE SEDE 

 
Art. 11.  O Campus fora de sede é parte integrante e indissociável da Universidade, 

cuja administração superior retém integralmente as responsabilidades administrativas e 
acadêmicas sobre seu funcionamento. 

 
Parágrafo único. Visando o pleno cumprimento da missão e dos objetivos da 

UNILAB, conforme estabelecidos na legislação federal e no seu Estatuto, a Reitoria e a Direção 
Geral de cada Campus buscarão estabelecer um fluxo de informações e de documentos, bem 
como um processo geral de tomada de decisões, que possibilite a integração dos Campi fora de 
sede existentes em todas as tarefas e medidas práticas da gestão, do planejamento à execução 
e à avaliação. 

 
Art. 12.  O fluxo de processos administrativos envolvendo os Campi fora de sede, 

bem como as Unidades Acadêmicas neles sediadas, se dará por intermédio de sistema 
informatizado implantado para esse fim, por meios exclusivamente digitais, exceto nos casos em 
que o trâmite de documentos físicos seja legalmente exigido. 

 
Art. 13.  O gestor de cada órgão da administração superior é responsável por 

garantir um fluxo de informações eficiente entre a unidade administrativa a seu cargo e os Campi 
fora de sede. 

 
Art. 14.  O gestor de cada órgão da administração superior é responsável pelo 

estabelecimento de uma rotina de consultas à Direção de cada Campus fora de sede, de modo a 
tomar em devida consideração suas especificidades e necessidades no processo de tomada das 
decisões administrativas. 
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Parágrafo único. Será garantida representação dos Campi fora de sede em cada 

comissão constituída, no âmbito da administração superior, para a elaboração de estudos, 
propostas, minutas e pareceres para subsidiar decisões, sejam monocráticas ou colegiadas, 
ressalvadas as comissões cujos membros sejam eleitos. 

 
Art. 15.  O fluxo de informações e processos e a tomada de decisões entre a 

Administração Superior e os Campi fora de sede se darão, de forma cotidiana, por meio de 
tecnologias de comunicação tais como sistemas informáticos de fluxo de processos 
administrativos, tais como o SIPAC, o SEI e outros, em uso, ou que venham a ser utilizados no 
âmbito da Unilab, bem como correio eletrônico institucional, telefone institucional, 
videochamada e videoconferência, entre outras. 

 
§ 1º A Diretoria de Tecnologia de Informação levará em conta, em seu Plano 

Diretor de Tecnologia de Informação, o desenvolvimento, a implantação e a manutenção dos 
meios informacionais adequados para suprir as necessidades de comunicação entre os Campi 
fora de sede e a Administração Superior. 

 
§ 2º O Reitor visitará fisicamente cada Campus fora de sede por ocasião das 

reuniões ordinárias de seu Conselho de Integração Comunitária, aproveitando-se a ocasião para 
reuniões com a Direção Geral, com o Conselho do Campus e com os Conselhos das Unidades 
Acadêmicas ali lotadas. 

 
§ 3º A Direção Geral poderá solicitar visita técnica de representantes de demais 

unidades administrativas da Administração Superior para subsidiar a discussão de matéria de 
suas respectivas competências. 

 
TÍTULO III 

DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 
Art. 16.  O planejamento e a gestão orçamentária e financeira do Campus fora de 

sede devem se dar no âmbito de um processo participativo, envolvendo todos os setores da 
comunidade universitária, a sociedade civil e os países parceiros, representados, 
respectivamente, pelo Conselho de Integração Comunitária de cada Campus e pelo Conselho de 
Integração Internacional. 

 
Art. 17.  São instrumentos da gestão orçamentária e financeira do Campus fora de 

sede: 
 
I - O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
 
II - O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); 
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III - O Plano de Gestão Anual da Direção do Campus; 
 
IV - O Relatório Anual de Atividades da Direção do Campus; 
 
V - O Seminário de Avaliação Institucional do Campus. 
 
Art. 18.  O Plano de Gestão Anual será baseado no PDI e detalhará as medidas a 

serem tomadas no ano fiscal subsequente, bem como os recursos previstos para sua 
implementação. 

 
§ 1º O Plano de Gestão Anual deverá ser construído em estreita colaboração com 

a Reitoria e a Pró- Reitoria de Planejamento, que são subsidiariamente responsáveis por sua 
execução. 

  
§ 2º O Plano de Gestão Anual deverá ser apresentado pelo Diretor Geral ao 

Conselho Gestor do Campus até o mês de setembro do ano anterior ao de sua vigência. 
 
§ 3º O Plano de Gestão Anual de cada Campus fora de sede será examinado pelo 

Conselho Administrativo da Universidade e, após eventuais ajustes, será incorporado ao Plano 
de Gestão Anual da Universidade, a ser aprovado pelo Conselho Universitário. 

 
Art. 19.  Na elaboração do orçamento anual da Universidade, a Administração 

Superior distribuirá os recursos de custeio discricionários entre o Campus sede e os Campi fora 
de sede com base na quantidade de estudantes equivalentes em cada local, considerando-se 
ainda os adicionais para matrículas em cursos noturnos e oferecidos fora de sede, nos termos da 
Matriz de Orçamento de Custeio e Capital (Matriz OCC). 

 
§ 1º Serão consideradas também situações excepcionais verificadas nos Campi e 

variações regionais significativas no custo médio de produtos e serviços. 
 
§ 2º Os recursos de capital serão distribuídos de acordo com o PDI. 
 
Art. 20.  Para efeito de execução financeira, os Campi fora de sede constituir-se-

ão enquanto Unidades Gestoras subordinadas à Unidade Gestora principal da Universidade. 
 
§ 1º A Administração Superior repassará periodicamente a cada Campus fora de 

sede os recursos previstos em seu Plano de Gestão Anual. 
 
§ 2º Na hipótese de contingenciamento e indisponibilidade financeira, a 

Administração Superior dará tratamento igualitário às necessidades financeiras de todos os 
Campi que compõem a Universidade, nos termos do Estatuto. 
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§ 3º Cabe ao Conselho Universitário a análise e a aprovação da execução financeira 
anual da Universidade, incluídas as Unidades Gestoras dos Campi fora de sede, ouvido o 
Conselho de Curadores. 

 
Art. 21.  O Relatório Anual de Atividades da Direção do Campus detalhará as 

atividades efetivamente realizadas ao longo do ano, incluindo informações sobre a previsão 
orçamentária e a execução financeira. 

 
Parágrafo único. O Relatório Anual de Atividades da Direção do Campus será 

apresentado ao Conselho Gestor do Campus em tempo hábil de modo a permitir sua posterior 
incorporação ao Relatório Anual de Atividades da Universidade. 

 
Art. 22.  No primeiro semestre do último ano de vigência do PDI, a Direção do 

Campus organizará um Seminário de Avaliação Institucional, no âmbito de uma Reunião 
Extraordinária Conjunta do Conselho Gestor do Campus e do Conselho de Integração 
Comunitária, em colaboração com a Comissão Própria de Avaliação da Universidade e a Diretoria 
de Regulação, Indicadores Institucionais e Avaliação. 

 
§ 1º A Reunião Extraordinária Conjunta poderá ser realizada em mais de uma 

sessão, se necessário. 
 
§ 2º A Reunião Extraordinária Conjunta poderá incorporar ainda o Conselho de 

Integração Internacional, havendo disponibilidade de recursos e viabilidade logística. 
 
§ 3º O Seminário de Avaliação Institucional se baseará na análise do PDI, do PDTI, 

nos Planos de Gestão Anuais e nos Relatórios Anuais de Atividades para promover uma avaliação 
ampla do desenvolvimento institucional do Campus fora de sede, e possíveis direções futuras. 

 
§ 4º As conclusões do Seminário de Avaliação Institucional subsidiarão a 

elaboração do próximo Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 23.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Gestor do Campus, em 

primeira instância, e pelo Conselho Universitário, em segunda instância. 
 
Art. 24.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 

Informativo da Unilab, conforme Regimento Geral. 
 
 

ALEXANDRE CUNHA COSTA 
Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 4/2019/CONSUNI, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Dispõe sobre a criação e o Regulamento da Câmara de Graduação 
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira – Unilab. 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 66ª 
sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2019, considerando o processo nº 
23282.001091/2019-03, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação e o 

Regulamento da Câmara de Graduação vinculada ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 
Consepe, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução. 

 
Art. 2º Esta Resolução Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ALEXANDRE CUNHA COSTA 
Presidente do Conselho Universitário 
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ANEXO - RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 4/2019/CONSUNI 
 

REGULAMENTO DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DA FINALIDADE 

 
Art. 1º A Câmara de Graduação, órgão colegiado vinculado ao Consepe, com 

caráter consultivo, normativo e deliberativo, tem por finalidade subsidiar a elaboração da política 
de graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 
 

Art. 2º São membros da Câmara de Graduação da Unilab: 
 
I - Pró-Reitor(a) de Graduação, na condição de presidente; 
 
II - 3 (três) representantes dos coordenadores de cursos de graduação 

conselheiros do Consepe; 
 
III - 3 (três) representantes docentes conselheiros do Consepe; 
 
IV - 1 (um) representante discente da graduação conselheiro do Consepe; 
 
V - 1 (um) representante dos TAEs conselheiro do Consepe. 
 

CAPÍTULO III 
DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

 
Art. 3º São atribuições da Presidência da Câmara de Graduação: 
 
I - dirigir e supervisionar os trabalhos submetidos à Câmara de Graduação; 
 
II - baixar instruções para organização e bom funcionamento dos serviços da 

respectiva Câmara; 
 
III - designar o relator de cada processo de competência da Câmara de Graduação, 

sem exclusão de sua pessoa; 
 
IV - proferir voto nas deliberações da respectiva Câmara, o qual será de qualidade, 

em caso de empate na votação; 
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V - solicitar ao Reitor estudos de assessoria; 
 
VI - solicitar ao Reitor audiência da Procuradoria-Geral da Universidade; 
 
VII - baixar processos em diligência, mediante solicitação do relator, para 

complementação de documentação ou de dados informativos. 
  

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 4º A dinâmica de funcionamento da Câmara de Graduação deve cumprir as 

seguintes diretrizes: 
 
I - a presidência da Câmara de Graduação será exercida pelo Pró-Reitor de 

Graduação; 
 
II - a Câmara de Graduação terá reuniões mensais ordinárias, convocadas por sua 

presidência; 
 
III - as reuniões de caráter extraordinário podem ser convocadas pela presidência, 

por iniciativa própria, ou pela maioria absoluta dos membros da Câmara de Graduação; 
 
IV - os representantes docentes, discentes e TAEs membros da Câmara de 

Graduação devem ser indicados pelo plenário do Consepe; 
 
V - o período do mandato de representante membro da Câmara de Graduação 

estará vinculado ao período de seu mandato eletivo no Consepe; 
 
VI - o registro de atas, listas de presença, quórum de reuniões e critérios de decisão 

da Câmara de Graduação se enquadram às normas estabelecidas para os referidos temas no 
Estatuto (art. 12) e Regimento Geral da Unilab (art. 9º ao art. 18); 

 
VII - as atividades de secretaria da Câmara de Graduação ficarão sob 

responsabilidade do Gabinete da Pró-Reitoria de Graduação – Prograd. 
 

CAPÍTULO V  
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 5º Compete à Câmara de Graduação: 
 
I - propor diretrizes para o ensino de graduação, a serem submetidas ao plenário 

do Consepe, de acordo com as regras estabelecidas pelo Consuni; 
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II - propor normas específicas para as atividades de graduação, a serem 
submetidas ao plenário do Consepe; 

 
III - propor, à Pró-Reitoria de Graduação – Prograd, ações para o desenvolvimento 

da graduação; 
 
IV - apreciar matérias referentes ao ensino de graduação e sua administração; 
 
V - avaliar os Projetos Pedagógicos de cursos de graduação, bem como suas 

alterações; 
 
VI - coordenar, acompanhar e estabelecer mecanismos de controle e 

aperfeiçoamento do processo de avaliação das atividades e cursos de graduação; 
 
VII - manifestar-se sobre a criação, expansão, suspensão temporária, extinção, 

mudança de turno, alteração da oferta de vagas no âmbito dos cursos de graduação; 
 
VIII - manifestar-se sobre os processos seletivos e política de oferta de vagas para 

os cursos de graduação; 
  
IX - supervisionar os procedimentos para revalidação de títulos e diplomas de 

graduação; 
 
X - avaliar os relatórios anuais das atividades de graduação, elaborados pelas 

Coordenações dos cursos de graduação; 
 
XI - acompanhar a política de contratação e dispensa de docentes na instituição; 
 
XII - assessorar as Pró-Reitorias e setores responsáveis pela concessão de bolsas e 

auxílios, quando solicitada; 
 
XIII - assessorar a Reitoria e as Unidades Acadêmicas em assuntos pertinentes à 

graduação, quando solicitada; 
 
XIV - assessorar o Consepe e o Consuni em temas referentes ao ensino de 

graduação, quando solicitada; 
 
XV - apreciar recursos, em matéria de graduação, interpostos contra decisões dos 

Conselhos de Unidades Acadêmicas; 
 
XVI - assessorar a elaboração do regime disciplinar discente nos cursos de 

graduação; 
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XVII - supervisionar a programação e o planejamento de atividades propostos 
pelos cursos de graduação e Unidades Acadêmicas; 

 
XVIII - manifestar-se em matérias envolvendo os planos de cargos e carreira 

docente que causem impacto no âmbito do ensino de graduação. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 6º O disposto neste Regulamento rege-se, ainda, além do conjunto de 

regramentos internos da instituição, pelas normas estabelecidas pelo Ministério da Educação; 
 
Art. 7º Os casos omissos serão dirimidos pelo Consepe;  
 
Art. 8º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 5/2019/CONSUNI, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Dispõe sobre a criação e o Regulamento da Câmara de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab. 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 66ª 
sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2019, considerando o processo nº 
23282.001164/2019-59, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação e o 

Regulamento da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação vinculada ao Conselho de Ensino Pesquisa 
e Extensão – Consepe, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução. 

 
Art. 2º Esta Resolução Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ALEXANDRE CUNHA COSTA 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA  

2 

ANEXO - RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 5/2019/CONSUNI 
 

REGULAMENTO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DA FINALIDADE 

 
Art. 1º A Câmara de Pesquisa e Pós-graduação, órgão colegiado consultivo, 

normativo e deliberativo da estrutura do Consepe, tem por finalidade a análise, o estudo e a 
normatização de matérias em envolvam o planejamento e o acompanhamento das políticas de 
pesquisa, inovação tecnológica e pós-graduação da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Art. 2º São membros da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação da Unilab: 
 
I -  Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-graduação; 
 
II - 3 (três) representantes dos coordenadores de cursos de pós-graduação 

conselheiros do Consepe; 
 
III -  3 (três) representantes docentes conselheiros do Consepe; 
 
IV - 1 (um) representante discente conselheiro do Consepe, preferencialmente da 

pós-graduação;  
 
V -  1 (um) representante dos TAEs conselheiro do Consepe. 
 

CAPÍTULO III 
DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Art. 3º São atribuições do Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação: 
 
I - dirigir e supervisionar os trabalhos submetidos à respectiva Câmara;  
 
II - baixar instruções para organização e bom funcionamento dos serviços da 

Câmara;  
 
III - designar o relator de cada processo de competência da Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação, sem exclusão de sua pessoa;  
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IV - proferir voto nas deliberações da Câmara, o qual será de qualidade, em caso 
de empate na votação;  

 
V - Submeter a ata da reunião anterior à aprovação, dar conhecimento à Câmara 

de toda matéria recebida, submeter à votação as matérias sujeitas à Câmara e proclamar o 
resultado da eleição, assinar os pareceres junto com os demais membros da Câmara;  

 
VI - Conceder vista dos processos aos membros da Câmara que a solicitarem, nos 

termos deste Regimento;  
 
VII - solicitar ao Reitor estudos de assessoria;  
 
VIII - solicitar ao Reitor audiência da Procuradoria-Geral da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira;  
 
IX - baixar processos em diligência, mediante solicitação do relator, para 

complementação de documentação ou de dados informativos. 
 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 4º A dinâmica de funcionamento da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 

deve cumprir as seguintes diretrizes: 
 
I - a presidência da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação será exercida pelo Pró-

Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação; 
 
II - a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação terá reuniões mensais ordinárias, 

convocadas por sua presidência; 
 
III - as reuniões de caráter extraordinário podem ser convocadas pela presidência, 

por iniciativa própria, ou pela maioria absoluta dos membros da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação; 

 
IV - os representantes docentes, discentes e TAEs membros da Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação devem ser indicados pelo plenário do Consepe; 
 
V - o período do mandato de representante membro da Câmara de Pesquisa e Pós-

graduação estará vinculado ao período de seu mandato eletivo no Consepe; 
 
VI -  o registro de Atas, listas de presença, quórum de reuniões e critérios de 

decisão da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação se enquadram às normas estabelecidas para os 
referidos temas no Estatuto (art. 12) e Regimento Geral da Unilab (art. 9 ao art. 18); 
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VII - as atividades de secretaria da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação ficarão 
sob responsabilidade do Gabinete da Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPPG. 

 
CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 5º Compete à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação: 
 
I - avaliar e emitir parecer técnico sobre as propostas de criação de cursos e 

programas de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), de aperfeiçoamento e de residência 
médica e multiprofissional; 

 
II – propor diretrizes do ensino de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência 

médica e de pesquisa; 
 
III - propor instrumentos de avaliação de desempenho e monitoração dos cursos 

e programas de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e multiprofissional, visando 
à melhoria e manutenção da qualidade e rigor técnico-científico;  

 
IV - estabelecer as condições para criação e atribuição de atividades acadêmicas 

curriculares, fixar número de vagas, aprovar o currículo, o projeto de funcionamento e o 
regulamento dos cursos de Pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e 
multiprofissional, e determinar a localização dos Colegiados de Curso, observado o disposto no 
Estatuto; 

 
V - manifestar-se sobre a criação, desmembramento, fusão, extinção, mudança de 

turno e, alteração da oferta de vagas no âmbito dos cursos de pós-graduação, de 
aperfeiçoamento e de residência médica e multiprofissional; 

 
VI - manifestar-se sobre o regime escolar e o calendário acadêmico da pós-

graduação; 
 
VII - avaliar e emitir parecer técnico sobre planos experimentais de ensino e de 

verificação de rendimento dos cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e 
multiprofissional, encaminhando-os para serem aprovados pelo Consepe; 

 
VIII - avaliar e emitir parecer técnico sobre os projetos e as matérias pertinentes 

aos cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e multiprofissional, 
encaminhando-os para serem aprovados pelo Consepe; 

 
IX - manifestar-se sobre os processos seletivos e de oferta de vagas para os cursos 

de pós-graduação, de aperfeiçoamento e de residência médica e multiprofissional; 
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X - analisar e emitir parecer sobre ajustes, acordos e convênios acadêmicos e/ou 
financeiros, para suporte, cooperação ou desenvolvimento de projetos institucionais de pesquisa 
e inovação tecnológica, dos cursos e programas de pós-graduação, de aperfeiçoamento e de 
residência médica e multiprofissional; 

 
XI - analisar e sugerir modificações, quando necessário, sobre os documentos que 

regulamentam as atividades de pesquisa, inovação tecnológica e ensino de pós-graduação, de 
aperfeiçoamento e de residência médica e multiprofissional; 

 
XII - avaliar o Programa Institucional de Iniciação Científica dentro das diretrizes 

definidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Pós-Graduação; 

 
XIII - homologar o parecer de reconhecimento de diplomas de pós-graduação; 
 
XIV - analisar propostas de projetos de pesquisa institucionais e convênio para 

projetos de pesquisa e inovação tecnológica, no âmbito de sua competência; 
 
XV - analisar e certificar o enquadramento de projetos na categoria de Projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento Institucional – PPD; 
 
XVI - analisar, sugerir e aprovar normas e critérios para uso dos laboratórios de 

pesquisa, no âmbito de sua competência;  
 
XVII - deliberar sobre os recursos interpostos contra decisões no âmbito de sua 

competência;  
 
XVIII - analisar e emitir parecer sobre as propostas de periódicos a serem editados 

pelos cursos e programas de pós-graduação, no âmbito de sua competência; 
 
XIX - analisar e emitir parecer técnico sobre os relatórios anuais e finais das 

atividades de pós-graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e de residência médica e 
multiprofissional, elaborados pelas Coordenações dos Cursos; 

 
XX - assessorar a Reitoria e as Unidades Acadêmicas em assuntos pertinentes à 

pesquisa, inovação tecnológica e pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e 
multiprofissional, quando solicitada; 

 
XXI - assessorar o Consepe e o Consuni em temas referentes à pesquisa e ao ensino 

de pós-graduação, aperfeiçoamento, residência médica e multiprofissional, quando solicitada;  
 
XXII - apreciar recursos, em matéria de pesquisa e pós-graduação, interpostos 

contra decisões dos Conselhos de Unidades Acadêmicas. 
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CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 6º O disposto neste Regulamento rege-se, ainda, além do conjunto de 

regramentos internos da instituição, pelas normas estabelecidas pelo Ministério da Educação. 
 
Art. 7º Os casos omissos serão analisados e deliberados pelo Consepe. 
 
Art. 8º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 6/2019/CONSUNI, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Dispõe sobre a criação e o Regulamento da Câmara de Extensão, 
Arte e Cultura da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab. 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 66ª 
sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2019, considerando o processo nº 
23282.001167/2019-92, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação e o 

Regulamento da Câmara de Extensão, Arte e Cultura vinculada ao Conselho de Ensino Pesquisa 
e Extensão – Consepe, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução. 

 
Art. 2º   Esta Resolução Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ALEXANDRE CUNHA COSTA 
Presidente do Conselho Universitário 
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ANEXO - RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR Nº 6/2019/CONSUNI 
 

REGULAMENTO DA CÂMARA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DA FINALIDADE 

 
Art. 1º  A Câmara de Extensão, Arte e Cultura, órgão colegiado vinculado ao 

CONSEPE, com caráter consultivo, normativo e deliberativo, tem por finalidade acompanhar a 
implementação da política de Extensão, Arte e Cultura, institucionalizar as ações extensionistas, 
fortalecer o cumprimento das diretrizes nacionais e institucionais da extensão no âmbito da 
Unilab, assim como normatizar os processos ligados às práticas extensionistas e de arte e cultura. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA 
 
Art. 2º  São membros da Câmara de Extensão, Arte e Cultura da Unilab: 
 
I - Pró-Reitor(a) de Extensão, Arte e Cultura;  
 
II - 3 (três) representantes dos coordenadores de projetos de extensão 

conselheiros do Consepe; 
 
III - 3 (três) representantes docentes conselheiros do Consepe; 
 
IV - 1 (um) representante discente conselheiro do Consepe;  
 
V - 1 (um) representante dos TAEs conselheiro do Consepe. 
 

CAPÍTULO III 
DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA 

 
Art. 3º  São atribuições do Presidente da Câmara de Extensão, Arte e Cultura: 
 
I - dirigir e supervisionar os trabalhos submetidos à Câmara de Extensão; 
 
II - baixar instruções para organização e bom funcionamento dos serviços desta 

Câmara; 
 
III - designar o relator de cada processo, sem exclusão de sua pessoa; 
 
IV - proferir voto nas deliberações, o qual será de qualidade, em caso de empate 

na votação; 
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V - solicitar ao Reitor estudos de assessoria; 
 
VI - solicitar ao Reitor audiência da Procuradoria-Geral da Unilab; 
 
VII - baixar processos em diligência, mediante solicitação do relator, para 

complementação de documentação ou de dados informativos; 
 
VIII - submeter a ata da reunião anterior à aprovação, dar conhecimento de toda 

matéria recebida, submeter à votação as matérias sujeitas a esta Câmara, assim como proclamar 
o resultado da eleição e assinar os pareceres junto com os demais membros; 

 
IX - conceder vista dos processos aos membros da Câmara que a solicitarem. 
 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 4º  A dinâmica de funcionamento da Câmara de Extensão, Arte e Cultura deve 

cumprir as seguintes diretrizes: 
 
I - a presidência da Câmara de Extensão, Arte e Cultura será exercida pelo Pró-

Reitor(a) de Extensão, Arte e Cultura; 
 
II - a Câmara de Extensão, Arte e Cultura terá reuniões mensais ordinárias, 

convocadas por sua presidência; 
 
III - as reuniões de caráter extraordinário podem ser convocadas pela presidência, 

por iniciativa própria, ou pela maioria absoluta dos membros da Câmara de Extensão, Arte e 
Cultura; 

 
IV - os representantes docentes, discentes e TAEs membros da Câmara de 

Extensão, Arte e Cultura devem ser indicados pelo plenário do Consepe;   
 
V - o período do mandato de representante membro da Câmara de Extensão, Arte 

e Cultura estará vinculado ao período de seu mandato eletivo no Consepe; 
 
VI - o registro de atas, listas de presença, quórum de reuniões e critérios de decisão 

da Câmara de Extensão, Arte e Cultura se enquadram às normas estabelecidas para os referidos 
temas no Estatuto (art. 12) e Regimento Geral da UNILAB (art. 9 ao art. 18); 

 
VII - as atividades de secretaria ficarão sob responsabilidade do Gabinete da Pró-

Reitoria de Extensão, Arte e Cultura – PROEX. 
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CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES 

      
Art. 5º  Compete à Câmara de Extensão, Arte e Cultura: 
 
I - propor políticas, normas e diretrizes relativas à extensão, arte e cultura, a serem 

submetidas ao plenário do Consepe; 
 
II - deliberar sobre matérias específicas de extensão, arte e cultura, cabendo 

recurso para o plenário do Consepe; 
 
III - propor, à Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura – PROEX, ações para o 

desenvolvimento da extensão, da arte e da cultura; 
 
IV - analisar e emitir parecer de matérias referentes a extensão, arte e cultura e 

sua administração; 
 
V - propor políticas de avaliação das ações/atividades de extensão; 
 
VI - propor mecanismos de controle e aperfeiçoamento do processo de avaliação 

das ações/atividades de extensão, arte e cultura; 
 
VII - assessorar as Pró-Reitorias e setores responsáveis pela concessão de bolsas e 

auxílios, quando solicitada; 
 
VIII - assessorar a Reitoria e as Unidades Acadêmicas em assuntos pertinentes à 

extensão, arte e cultura, quando solicitada; 
 
IX - assessorar o Consepe e o Consuni em temas referentes à extensão, arte e 

cultura, quando solicitada;  
 
X - analisar e emitir parecer de recursos, em matéria de extensão, interpostos 

contra decisões dos Conselhos de Unidades Acadêmicas e da Comissão de Avaliação de Extensão, 
Arte e Cultura – CAPEAC; 

 
XI - analisar propostas de convênios para projetos de extensão, arte e cultura, no 

âmbito de sua competência. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 6º  O disposto neste Regulamento rege-se, ainda, além do conjunto de 

regramentos internos da instituição, pelas normas estabelecidas pelo Ministério da Educação. 
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Art. 7º  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo plenário do 
CONSEPE. 

 
Art. 8º  O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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RESOLUÇÃO Nº 31/2019/CONSUNI, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Reedita, com alterações, a Resolução nº 14/2018/CONSUNI, de 15 
de junho de 2018, que aprova a composição do Conselho de 
Unidade Acadêmica do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza – 
ICEN. 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 66ª 
sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2019, considerando o processo nº 
23282.005795/2018-51, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  O Conselho de Unidade Acadêmica do Instituto de Ciências Exatas e da 

Natureza – ICEN, integrado por membros titulares e seus representantes suplentes, terá a 
seguinte composição: 

 
I - Diretor; 
 
II - Vice-Diretor; 
 
III - Coordenador do Colegiado de Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza 

e Matemática; 
 
IV - Coordenador do Colegiado de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas;  
 
V - Coordenador do Colegiado de Curso de Licenciatura em Física; 
 
VI - Coordenador do Colegiado de Curso de Licenciatura em Matemática;  
 
VII - Coordenador do Colegiado de Curso de Licenciatura em Química; 
 
VIII - Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação: Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT); 
 
IX - Coordenador do Colegiado do Programa Associado de Pós-Graduação: 

Mestrado Profissional em Ensino e Formação Docente (PPGEF UNILAB/IFCE); 
 
X - 05 (cinco) representantes titulares, com seus respectivos suplentes, dos 

docentes do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza; 
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XI - 02 (dois) representantes titulares, com seus respectivos suplentes, dos 
técnicos do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza;  

 
XII - 02 (dois) representantes dos estudantes, sendo 01 (um) de graduação e 01 

(um) de pós-graduação stricto sensu, eleitos por seus pares com os respectivos suplentes. 
 
Art. 2º   Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 

14/2018/CONSUNI, de 15 de junho de 2018. 
 
Art. 3º   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ALEXANDRE CUNHA COSTA 
Presidente do Conselho Universitário 
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RESOLUÇÃO Nº 32/2019/CONSUNI, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Reedita, com alterações, a Resolução nº 23/2018/CONSUNI, de 18 
de outubro de 2018, que aprova a composição do Conselho de 
Unidade Acadêmica do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 
Sustentável – IEDS. 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 66ª 
sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2019, considerando o processo nº 
23282.005225/2018-18, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  O Conselho de Unidade Acadêmica do Instituto de Engenharias e 

Desenvolvimento Sustentável – IEDS, integrado por membros titulares e seus representantes 
suplentes, terá a seguinte composição: 
 

I - Diretor da Unidade Acadêmica; 
 
II - Vice-Diretor da Unidade Acadêmica; 
 
III - Coordenador do Colegiado do curso de Engenharia de Energias; 
 
IV - Coordenador do Colegiado do curso de Engenharia de Computação; 
 
V - Coordenador do Colegiado do Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e 

Tecnologias Sustentáveis - MASTS; 
 
VI - Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Energia e 

Ambiente - PGEA; 
 
VII - 04 (quatro) representantes do corpo docente e respectivos suplentes, 

escolhidos pelos pares; 
 
VIII - 02 (dois) representantes dos servidores técnico-administrativos em educação 

da Unidade Acadêmica, eleitos por seus pares, com os respectivos suplentes; 
 
IX - 02 (dois) representantes dos estudantes, sendo 01 (um) de graduação e 01 

(um) de pós-graduação stricto sensu, eleitos por seus pares com os respectivos suplentes. 
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Art. 2º   Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 
23/2018/CONSUNI, de 18 de outubro de 2018. 

 
Art. 3º   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ALEXANDRE CUNHA COSTA 
Presidente do Conselho Universitário 
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

PORTARIA Nº 846, DE 14 DE outubro DE 2019

  

                                                                                            Dispõe sobre remoção de servidor.

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVESIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFOCNIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB,
nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 257, de 10/06/2019, publicada no DOU nº 112 de 12/06/2019, no uso das atribuições a ele conferidas,

 

 

Considerando o que consta no Processo nº 23282.506713/2019-87

 

RESOLVE:

 

Art. Remover, de o�cio, no interesse da Administração, com fundamento no ar�go 36, inciso II, da Lei 8.112/90, da Lei 8.112/90, o servidor técnico-
administra�vo ROBSON DE MORAES ALVES, ocupante do cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagens Sinais, matrícula SIAPE: 2211298, da Pró-Reitoria de
Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s para o Ins�tuto de Linguagens e Literaturas.

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua assinatura.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 16/10/2019, às
13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0056685 e o código CRC 164200E3.

 

Referência: Processo nº 23282.506713/2019-87 SEI nº 0056685

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

PORTARIA Nº 847, DE 14 DE outubro DE 2019

                                                                                      Dispõe sobre
remoção de servidora.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVESIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFOCNIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências
delegadas pela Portaria da Reitoria nº 257, de 10/06/2019, publicada no DOU nº 112 de 12/06/2019, no
uso das atribuições a ele conferidas,

 

 

Considerando o que consta no Processo nº 23282.506713/2019-87

 

RESOLVE:

 

Art. Remover, de o�cio, no interesse da Administração, com fundamento no ar�go 36, inciso II, da Lei
8.112/90, da Lei 8.112/90, a servidora técnico-administra�vo TAMARA VIEIRA DA SILVA, ocupante do
cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagens Sinais, matrícula SIAPE: 2277898, da Pró-Reitoria de
Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s para o Ins�tuto de Linguagens e Literaturas.

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua assinatura.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 16/10/2019, às 13:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0056693 e
o código CRC B2DA7886.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


17/10/2019 SEI/UNILAB - 0056693 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=70926&infra_siste… 2/2

Referência: Processo nº 23282.506713/2019-87 SEI nº 0056693
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PORTARIA Nº 848, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

                             Dispõe sobre localização de servidor.

    

 O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado 

pela Portaria da Reitoria n° 535, de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) n° 

90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria n° 885, de 

03/08/2018, publicada no DOU n° 151 de 07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas, 

resolve: 

CONSIDERANDO a Declaração de Localização ou Exercício do Servidor ICS 0055655 

contida no processo sob o número 23282.506561/2019-12, 

 

RESOLVE:  

 

Art.1º LOCALIZAR a servidora MARIANNA CARVALHO E SOUZA LEÃO 

CAVALCANTI, matrícula SIAPE nº 1296024, ocupante do cargo de PROFESSOR ADJUNTO 

A, no Instituto de Ciências da Saúde – ICS, desde 23/01/2018 até os dias atuais, com efetivo 

exercício das atividades nas salas de aulas (teóricas) localizadas no Campus da Auroras e 

Unidade Acadêmica dos Palmares. 

 

Art.2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de sua assinatura. 

 

Publique-se. 

 

 

 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 849, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

                             Dispõe sobre localização de servidor.

    

 O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado 

pela Portaria da Reitoria n° 535, de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) n° 

90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria n° 885, de 

03/08/2018, publicada no DOU n° 151 de 07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas, 

resolve: 

CONSIDERANDO a Declaração de Localização ou Exercício do Servidor ICS 0055073 

contida no processo sob o número 23282.506561/2019-12, 

 

RESOLVE:  

 

Art.1º LOCALIZAR a servidora ALANA SANTOS MONTE, matrícula SIAPE nº 

3006246, ocupante do cargo de PROFESSOR ADJUNTO A, no Instituto de Ciências da Saúde – 

ICS, desde 23/01/2018 até os dias atuais, com efetivo exercício das atividades nas salas de aulas 

(teóricas) localizadas no Campus da Auroras e Unidade Acadêmica dos Palmares. 

 

Art.2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de sua assinatura. 

 

Publique-se. 

 

 

 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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 PORTARIA Nº 850, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

                             Dispõe sobre localização de servidor.

    

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado 

pela Portaria da Reitoria n° 535, de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) n° 

90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria n° 885, de 

03/08/2018, publicada no DOU n° 151 de 07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas, 

resolve: 

 

CONSIDERANDO  a Declaração de Localização ou Exercício do Servidor ICS 

0055708 contida no processo sob o número 23282.506561/2019-12, 

 

RESOLVE:  

 

Art.1º LOCALIZAR a servidora FLÁVIA PAULA MAGALHÃES MONTEIRO, 

matrícula SIAPE nº 2058691, ocupante do cargo de PROFESSORA DO MAGISTÉRIO 

SUPERIOR, no Instituto de Ciências da Saúde – ICS, desde 25/09/2013 até os dias atuais, com 

efetivo exercício das atividades nas salas de aulas (teóricas) localizadas no Campus da Auroras. 

 

Art.2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de sua assinatura. 

 

Publique-se. 

 

 

 

 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

 

PORTARIA Nº 851, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

                             Dispõe sobre cancelamento de adicional de insalubridade ao servidor. 

  

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado 

pela Portaria da Reitoria n° 535, de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) n° 

90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria n° 885, de 

03/08/2018, publicada no DOU n° 151 de 07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas, 

resolve: 

CONSIDERANDO o que determina os artigos 10, 13, 14 e 15 da Orientação Normativa 

Nº 4, de 14/02/2017 do MPDG; 

CONSIDERANDO ainda o disposto no artigo 68 em seu inciso § 2° da Lei nº 8.112, de 

11/12/90; 

CONSIDERANDO os autos do processo sob o número 23282.506561/2019-12, 

 

RESOLVE:  

 

Art.1º CANCELAR, a partir 14/10/2019, o adicional de insalubridade de grau médio 

(10%) da servidora FLÁVIA PAULA MAGALHÃES MONTEIRO, SIAPE: 2058691, ocupante 

do cargo de PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR e lotada no Instituto de Ciências de 

Saúde – ICS. 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

 

PORTARIA Nº 852, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

                             Dispõe sobre cancelamento de adicional de insalubridade ao servidor. 

  

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado 

pela Portaria da Reitoria n° 535, de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) n° 

90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria n° 885, de 

03/08/2018, publicada no DOU n° 151 de 07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas, 

resolve: 

CONSIDERANDO o que determina os artigos 10, 13, 14 e 15 da Orientação Normativa 

Nº 4, de 14/02/2017 do MPDG; 

CONSIDERANDO ainda o disposto no artigo 68 em seu inciso § 2° da Lei nº 8.112, de 

11/12/90; 

CONSIDERANDO os autos do processo sob o número 23282.506561/2019-12, 

 

RESOLVE:  

 

Art.1º CANCELAR, a partir 14/10/2019, o adicional de insalubridade de grau médio 

(10%) da servidora ALANA SANTOS MONTE, SIAPE: 3006246, ocupante do cargo de 

PROFESSOR ADJUNTO A e lotada no Instituto de Ciências de Saúde – ICS. 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 

 


