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

  

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE Nº 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019

  

Aprova os procedimentos gerais para
revalidação de diplomas de curso de
graduação e reconhecimento de diplomas
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), expedidos por ins�tuições de
ensino superior estrangeiras, no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 4ª sessão
ordinária, realizada no dia 17 de outubro de 2019, considerando a Resolução nº 03, de 22 de junho de
2016, do Conselho Nacional de Educação, a Portaria Norma�va nº 22, de 13 de dezembro de 2016, do
Ministério da Educação e o processo nº 23282.504159/2019-01,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar os procedimentos gerais para revalidação de diplomas de curso de
graduação e reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado),
expedidos por ins�tuições de ensino superior estrangeiras, no âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

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

 

 

 

ALEXANDRE CUNHA COSTA
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Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CUNHA COSTA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 21/10/2019, às 16:25, 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 0059015 e
o código CRC 6458C3B8.

ANEXO I DA RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE Nº 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019

PROCEDIMENTOS GERAIS PARA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE CURSO DE GRADUAÇÃO E
RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO E

DOUTORADO), EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ESTRANGEIRAS, NO ÂMBITO
DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Poderão ser objeto de análise pela Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, para revalidação ou para reconhecimento, os diplomas de graduação e de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) ob�dos no exterior, de acordo com as disposições desta
Resolução Complementar e nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Os diplomas de graduação e de pós-graduação stricto sensu ob�dos em
cursos ofertados em consórcios ou outros arranjos colabora�vos entre diferentes ins�tuições
estrangeiras, assim como os ob�dos por cursos que ofereçam dupla �tulação adquirida no exterior serão
objeto de análise para revalidação ou para reconhecimento.

Art. 2º Os procedimentos rela�vos às orientações gerais de tramitação dos processos de
solicitação de revalidação e de reconhecimento de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu
estrangeiros são estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação
Superior (SESu) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cabendo à
Unilab a organização e a publicação de normas específicas.

Art. 3º A tramitação dos processos de revalidação e de reconhecimento na Unilab se dará
exclusivamente através da Plataforma Carolina Bori, que é o sistema informa�zado criado pelo Ministério
da Educação (SESu e CAPES), com o intuito de facilitar o trabalho de gestão de processos para os
requerentes (diplomados) e as ins�tuições, dando maior agilidade, transparência, coerência e
previsibilidade aos processos de revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil.

Art. 4º Os diplomas subme�dos aos processos de revalidação e de  reconhecimento
passarão por análise para constatação de que a formação que o requerente recebeu na ins�tuição de
origem é de igual valor daquela usualmente associada à carreira ou profissão e ao nível de formação
equivalente (Graduação e Pós-Graduação) no Brasil, considerando as especificidades de cada área de
conhecimento.

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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Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser
fundamentados em análise rela�va ao mérito e às condições acadêmicas do curso/programa
efe�vamente cursado pelo(a) requerente, levando em consideração diferenças existentes entre as formas
de funcionamento dos sistemas educacionais, das ins�tuições e dos cursos em países dis�ntos.

Art. 5º A Unilab reserva-se o direito de es�pular o quan�ta�vo de análise de processos de
acordo com a possibilidade e capacidade de cada curso/programa de Graduação e Pós-Graduação,
respeitados os limites máximos estabelecidos nesta Resolução Complementar.

Parágrafo único. O curso/programa que julgar não possuir as condições obje�vas mínimas
para o recebimento de solicitações e análise de propostas de revalidação/reconhecimento, formalizará
essa condição junto ao seu colegiado e encaminhará decisão à Pró-Reitoria responsável.

CAPÍTULO II

DA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO

Art. 6º O pedido de abertura de processo de revalidação de diploma estrangeiro deverá ser
acompanhado dos documentos registrados pela ins�tuição estrangeira responsável pela diplomação, de
acordo com a legislação vigente no país de origem, requisitados na Plataforma Carolina Bori, bem como
das informações solicitadas pela ins�tuição revalidadora.

a) Cópia da Carteira de Iden�dade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), no caso de
requerente brasileiro;

b) Cópia da cédula de iden�dade de estrangeiro, emi�da pela Polícia Federal, e do
termo de regularidade de permanência no País, ou de passaporte válido, para
requerente estrangeiro;

c) Cópia de quitação com o serviço militar obrigatório, para requerentes homens
brasileiros com menos de 45 (quarenta e cinco) anos;

d) Cópia de quitação eleitoral, na forma da lei, para requerente brasileiro;

e) Cópia auten�cada do diploma objeto de revalidação, com o devido registro da
ins�tuição estrangeira responsável pela expedição, conforme legislação vigente do país
de origem, com o visto, no documento original, da autoridade consular brasileira no país
adven�cio, ressalvados, em relação ao visto, os signatários da Convenção da Apos�la –
Decreto nº 8660/2016 e Resolução nº 228/2016 do CNJ;

f) Cópia do histórico escolar, com o devido registro da ins�tuição estrangeira
responsável pela expedição, conforme legislação vigente do país de origem, com o visto,
no documento original, da autoridade consular brasileira no país adven�cio,
ressalvados, em relação ao visto, os signatários da Convenção da Apos�la – Decreto nº
8660/2016 e Resolução nº 228/2016 do CNJ;

g) Projeto pedagógico ou organização curricular do curso, indicando os conteúdos ou as
ementas das disciplinas e as a�vidades rela�vas à pesquisa e extensão, bem como o
processo de integralização do curso, auten�cado pela ins�tuição estrangeira
responsável pela diplomação;

h) Titulação do corpo docente responsável pela oferta das disciplinas no curso
concluído no exterior, auten�cada pela ins�tuição estrangeira responsável pela
diplomação;

i) Informações ins�tucionais, quando disponíveis, rela�vas ao acervo da biblioteca e
laboratórios, planos de desenvolvimento ins�tucional e planejamento, relatórios de
avaliação e desempenho internos ou externos, polí�cas e estratégias educacionais de
ensino, extensão e pesquisa, auten�cados pela ins�tuição estrangeira responsável pela
diplomação;
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j) Reportagens, ar�gos ou documentos indica�vos da reputação, da qualidade e dos
serviços prestados pelo curso e pela ins�tuição, quando disponíveis e a critério do(a)
requerente;

k) No caso de cursos ou programas ofertados em consórcios ou outros arranjos
colabora�vos entre diferentes ins�tuições, o requerente deverá apresentar cópia da
documentação que fundamenta a cooperação ou consórcio bem como a comprovação
de eventuais apoios de agências de fomento internacionais ou nacionais ao projeto de
colaboração;

l) No caso de dupla �tulação ob�da no exterior o requerente poderá solicitar o
reconhecimento dos dois diplomas mediante a apresentação de cópia da documentação
que comprove a existência do programa de dupla �tulação bem como projeto
pedagógico ou organização curricular que deu origem à dupla �tulação.

Art. 7º O requerente da revalidação deverá indicar, no ato de entrega da documentação
exigida, o curso para o qual pretende obter equivalência, não obstando concessão de outra equivalência
pela Unilab.

Art. 8º Os documentos de que trata o art. 6º, alíneas e e f deverão ser traduzidos para o
vernáculo, por tradutor público juramentado.

Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Graduação poderá solicitar a tradução simples de outros
documentos, previstos no art. 6º, caso julgue necessário para o processo.

Art. 9º A Pró-Reitoria de Graduação procederá, no prazo de 30 (trinta) dias, a análise
preliminar do pedido de revalidação, acompanhado da documentação exigida, e emi�rá despacho acerca
da conformação dos documentos apresentados ou da necessidade de complementação, bem como da
existência de curso de mesmo nível ou área equivalente na Unilab.

§ 1º O requerente deve enviar a documentação complementar, caso solicitada, em até 60
(sessenta) dias, contados da data da solicitação.

§ 2º O descumprimento intempes�vo de diligência para complementação da
documentação acarretará o indeferimento do pedido.

§ 3º Verificada a adequação da documentação, após despacho favorável a que se refere o
caput, serão emi�das as guias para pagamento das taxas incidentes sobre o pedido.

§ 4º A Pró-Reitoria de Graduação deve comunicar via Plataforma Carolina Bori ao
requerente, no prazo previsto no caput, a inexistência de curso de mesmo nível e em área equivalente ou
caso já tenha esgotado sua capacidade de atendimento no período em que for feita a solicitação de
reconhecimento de curso.

§ 5º A análise da documentação para fins de concessão da revalidação do diploma só será
iniciada após constatação da adequação documental e confirmação do pagamento da Guia de
Recolhimento da União (GRU) pelo requerente.

Art. 10. Cabe à Pró-Reitoria de Graduação solicitar aos Colegiados dos Cursos de
Graduação vinculado a área per�nente, indicação de no mínimo 3 (três) professores qualificados para
cons�tuir a comissão de análise e elaboração de parecer do processo de revalidação.

§ 1º A Comissão de professores designada pela Coordenação do Curso de Graduação, terá
o prazo de até 60 (sessenta) dias, a par�r da data de recebimento do processo, para elaboração do
parecer apresentando como resultado: o deferimento total, o deferimento parcial ou o indeferimento do
processo de revalidação.

§ 2º Nos casos que se faça necessário, e com a devida anuência da Pró-Reitoria de
Graduação, a Coordenação do Curso poderá enviar convite por meio da Plataforma Carolina Bori para
que um membro externo faça parte de determinada comissão.

§ 3º O responsável por inserir as informações de análise (Parecer da Comissão) na
Plataforma Carolina Bori será o presidente da Comissão, os demais membros terão acesso apenas para
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visualização dos documentos do processo.

Art. 11. Compete a Câmara de Graduação, baseado em parecer da Comissão de
Professores indicados pela Coordenação do Curso, a homologação ou não da equivalência dos estudos
correspondentes aos diplomas em processo de revalidação.

§ 1º Após a emissão do Parecer, a Comissão de professores encaminhará o processo à
Coordenação do Curso, que o despachará para a Pró-Reitoria de Graduação para que seja subme�do à
apreciação e homologação da Câmara de Graduação.

§ 2º Caberá recurso da decisão homologada pela Câmara de Graduação, em primeira
instância à própria Câmara de Graduação e em segunda instância ao Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão – Consepe, no prazo de 7 (sete) dias úteis, contados da data da comunicação ao requerente,
exclusivamente jus�ficado em erro de fato ou de direito, não sendo admi�da a juntada de documentos
novos.

Art. 12. No caso de decisão final favorável à revalidação do diploma, o requerente deverá
apresentar toda documentação solicitada no art. 6º, com exceção das alíneas g à k, que subsidiou o
processo de análise e entregar o diploma original aos cuidados da ins�tuição para apos�lamento, na
forma desta Resolução Complementar.

§ 1º O diploma original será encaminhado a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico
(DRCA) para o apos�lamento e registro. O termo de apos�la será assinado pelo Reitor da Universidade,
obedecendo à legislação brasileira rela�va aos �tulos de graduação conferidos por ins�tuições de ensino
superior.

§ 2º O apos�lamento a que se refere o caput será feito em até 30 (trinta) dias após
apresentação dos documentos originais, salvo prazo outro assinalado pelo Pró-Reitor de Graduação,
devidamente mo�vado.

Art. 13. No caso de decisão final desfavorável o requerente será no�ficado da decisão
através da Plataforma Carolina Bori, a qual deve ser monitorada pelo(a) requente.

Art. 14. Ficam excluídos do processo de revalidação estabelecido por esta Resolução
Complementar os diplomas médicos ob�dos em ins�tuições estrangeiras.

CAPÍTULO III

DO RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Art. 15. Poderão ser subme�dos ao processo de reconhecimento diplomas expedidos por
ins�tuições estrangeiras de ensino superior, correspondentes a cursos avaliados, autorizados e
reconhecidos, no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), na mesma área de
conhecimento, em nível equivalente aos cursos ministrados pela Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

Art. 16. Somente será admi�do ao processo de reconhecimento, diploma de mestrado ou
de doutorado ob�do em curso credenciado no respec�vo sistema de acreditação do país-sede da
ins�tuição outorgante.

Art. 17. O processo de reconhecimento de diplomas será instaurado mediante solicitação
do interessado na Plataforma Carolina Bori, acompanhado da documentação exigida para fins de análise
rela�va ao mérito e às condições acadêmicas do programa cursado pelo(a) requerente e demais
informações solicitadas pela ins�tuição reconhecedora:

I. Cadastro contendo os dados pessoais e, quando for o caso, informações acerca de
vinculação ins�tucional que mantenha no Brasil acompanhado da seguinte documentação:

a) cópia da Carteira de Iden�dade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), no caso de
requerente brasileiro;
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b) cópia da cédula de iden�dade de estrangeiro, emi�da pela Polícia Federal, e do
termo de regularidade de permanência no País, ou de passaporte válido, para
requerente estrangeiro;

c) cópia de quitação com o serviço militar obrigatório, para requerentes homens
brasileiros com menos de 45 (quarenta e cinco) anos;

d) cópia de quitação eleitoral, na forma da lei, para requerente brasileiro;

II. Cópia auten�cada do diploma objeto de revalidação, devidamente registrado pela
ins�tuição responsável pela diplomação, conforme legislação vigente no país de origem e auten�cado
pela autoridade competente;

III. Cópia do exemplar da tese ou dissertação com registro de aprovação da comissão
examinadora, em formato digital compa�vel, acompanhada dos seguintes documentos:

   a) ata ou documento oficial da ins�tuição de origem, contendo data da defesa, �tulo do
trabalho, a sua aprovação e conceitos outorgados, quando for o caso;

   b) nomes dos par�cipantes da banca examinadora, se for o caso, e do(a) orientador(a)
acompanhados dos respec�vos currículos resumidos;

   c) caso o programa de origem não preveja a defesa pública da tese ou dissertação, deve o
aluno anexar documento emi�do e auten�cado pela ins�tuição de origem, descrevendo os
procedimentos de avaliação de qualidade da tese ou dissertação adotados pela ins�tuição (inclusive
avaliação cega emi�da por parecerista externo).

IV. Cópia auten�cada do histórico escolar contendo os componentes curriculares e as
a�vidades cursadas e/ou aproveitadas, com os respec�vos períodos e carga horária total, indicando o
resultado das avaliações em cada um desses componentes/a�vidades e devidamente registrado pela
ins�tuição estrangeira responsável pela diplomação conforme legislação vigente;

V. Descrição resumida das a�vidades de pesquisa realizadas e estágios, cópia anexada ou
endereço eletrônico dos trabalhos cien�ficos decorrentes da dissertação ou tese, publicados e/ou
apresentados em congressos ou reuniões acadêmico-cien�ficas, indicando a autoria, o nome do
periódico e a data da publicação e/ou nome e local dos eventos cien�ficos onde os trabalhos foram
apresentados;

VI. Resultados da avaliação externa do curso ou programa de pós-graduação da ins�tuição,
quando houver e �ver sido realizada por ins�tuições públicas ou devidamente acreditadas no país de
origem, e outras informações existentes acerca da reputação do programa indicadas em documentos,
relatórios e/ou reportagens.

Art. 18. A integridade e legibilidade dos documentos apresentados são de
responsabilidade exclusiva do requerente, que declara veracidade e auten�cidade dos mesmos no
momento da submissão.

Art. 19. O(a) requerente deverá indicar em sua solicitação o curso para o qual está
demandando equivalência, ficando a critério da Unilab eleger o curso que possui maior semelhança com
aquele cursado no exterior.

Art. 20. O documento de que trata o art. 17, inciso II, deverá ser traduzido para o
vernáculo, por tradutor público juramentado.

Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação poderá solicitar a tradução de
outros documentos, previstos no art. 17, caso julgue necessário para o processo.

Art. 21. O requerimento do interessado e demais documentos previstos no art. 17 serão
acessados pela ins�tuição reconhecedora por meio da Plataforma Carolina Bori.

§ 1º No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a submissão, a Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação emi�rá parecer com a apreciação referente a adequação e ap�dão da documentação.
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§ 2º Verificada a adequação da documentação do(a) requerente, será emi�da a Guia de
Recolhimento da União (GRU) para pagamento das taxas incidentes sobre o processo.

§ 3º A ins�tuição reconhecedora poderá solicitar informações complementares acerca das
condições de oferta do curso para subsidiar o processo de avaliação da documentação, concedendo-se
prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento de diligência, sob pena de indeferimento do processo,
caso os documentos solicitados não sejam apresentados no tempo es�pulado.

§ 4º A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação deve comunicar, via Plataforma Carolina
Bori ao requerente, no prazo previsto no caput, a inexistência de curso de mesmo nível e em área
equivalente, ou caso já tenha esgotado sua capacidade de atendimento no período em que for feita a
solicitação de reconhecimento de curso.

§ 5º A análise da documentação para fins de concessão do reconhecimento do diploma só
será iniciada após constatação da adequação documental e confirmação do pagamento da Guia de
Recolhimento da União (GRU) pelo requerente.

Art. 22. Cabe à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação solicitar às Coordenações dos
Programas de mestrado ou doutorado vinculado a área per�nente, indicação de no mínimo 3 (três)
professores qualificados para cons�tuir a comissão de análise e elaboração de parecer do processo de
reconhecimento.

§ 1º A Comissão de professores designada pela Coordenação do Programa, terá o prazo de
até 60 (sessenta) dias, a par�r da data de recebimento do processo, para elaboração do parecer
apresentando como resultado: o deferimento total, o deferimento parcial ou o indeferimento do
processo de reconhecimento.

§ 2º Nos casos que se faça necessário, e com a devida anuência da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, a Coordenação do programa poderá enviar convite por meio da Plataforma
Carolina Bori para que um membro externo faça parte de determinada comissão.

§ 3º O responsável por inserir as informações de análise (Parecer da Comissão) na
Plataforma Carolina Bori será o presidente da Comissão, os demais membros terão acesso apenas para
visualização dos documentos do processo.

Art. 23. Compete a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, baseado em parecer da
Comissão de Professores indicados pela Coordenação do Programa de mestrado ou doutorado, a
homologação ou não da equivalência dos estudos correspondentes aos diplomas em processo de
reconhecimento.

§ 1º Após a emissão do Parecer, a Comissão de professores encaminhará o processo à
Coordenação do Programa, que o despachará para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para que
seja subme�do à apreciação e homologação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.

§ 2º Caberá recurso da decisão homologada pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação,
em primeira instância à própria Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e em segunda instância ao
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – Consepe, no prazo de 7 (sete) dias úteis, contados da data da
comunicação ao requerente, exclusivamente jus�ficado em erro de fato ou de direito, não sendo
admi�da a juntada de documentos novos.

Art. 24. No caso de decisão final favorável ao reconhecimento do diploma, o requerente
deverá apresentar toda documentação solicitada no art. 17, com exceção dos incisos V e VI, que
subsidiou o processo de análise e entregar o diploma original aos cuidados da ins�tuição para
apos�lamento, na forma desta Resolução Complementar.

§ 1º O diploma original será encaminhado a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico
(DRCA) para o apos�lamento e registro. O termo de apos�la será assinado pelo Reitor da Universidade,
obedecendo à legislação brasileira rela�va aos �tulos de pós-graduação conferidos por ins�tuições de
ensino superior.

§ 2º O apos�lamento a que se refere o caput será feito em até 30 (trinta) dias após
apresentação dos documentos originais, salvo prazo outro assinalado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
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Graduação, devidamente mo�vado.

Art. 25. No caso de decisão final desfavorável o requerente será no�ficado da decisão
através da Plataforma Carolina Bori, a qual deve ser monitorada pelo(a) requente.

CAPÍTULO IV

DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA

Art. 26. Cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação e/ou
reconhecimento nos úl�mos 10 (dez) anos passarão por tramitação simplificada.

Parágrafo único. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da
documentação comprobatória da diplomação no curso especificado, observado o disposto nesta
Resolução, prescindindo de análise aprofundada ou processo avalia�vo específico.

Art. 27. O processo de revalidação ou de reconhecimento sob o regime de tramitação
simplificada será concluído em até 60 (sessenta) dias, contados a par�r da abertura do processo.

Art. 28. A tramitação simplificada aplica-se:

I. Aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica
produzida pelo MEC e disponibilizada na Plataforma Carolina Bori;

a) a lista a que se refere o inciso I abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já
tenham sido subme�dos a três análises por ins�tuições revalidadoras/reconhecedoras
diferentes, e cuja revalidação/reconhecimento tenha sido deferida de forma plena, sem
a realização de a�vidades complementares.

b) os cursos iden�ficados na forma da alínea anterior permanecerão na lista
disponibilizada pelo MEC por 6 (seis) anos consecu�vos, admi�da a sua exclusão por
fato grave superveniente, rela�vamente à idoneidade da ins�tuição ofertante ou à
qualidade da oferta.

II. Aos diplomas ob�dos em cursos de ins�tuições estrangeiras acreditados no âmbito da
avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III. Aos diplomas ob�dos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido
estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 6 (seis) anos; e

IV. Aos diplomas ob�dos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa
Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC n- 381, de 29 de março de 2010.

CAPÍTULO V

DOS PRAZOS

Art. 29. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira terá o prazo máximo de
até 180 (cento e oitenta) dias para conclusão do pedido de revalidação/reconhecimento nos processos de
rito ordinário, contados da abertura do processo.

§ 1º O recesso escolar legalmente jus�ficado, bem como qualquer condição obsta�va que esta ins�tuição
não tenha dado causa, devidamente mo�vada, não será considerado como descumprimento do prazo
previsto no caput.

§ 2º A qualquer tempo, poderá ser admi�do pela Unilab processo para revalidação ou
reconhecimento de diplomas de cursos superiores ob�dos no exterior.

CAPÍTULO VI

DAS RESPONSABILIDADES
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Art. 30. Ao realizar o pedido de revalidação/reconhecimento via Plataforma Carolina Bori,
o requerente manifesta concordância com todas as normas, condições e compromissos es�pulados na
regulamentação per�nente, em âmbito nacional e/ou ins�tucional, rela�va aos procedimentos de
revalidação e reconhecimento de diplomas.

Parágrafo único. O requerente assinará um termo de exclusividade informando que não
está submetendo o mesmo diploma a processo de revalidação ou de reconhecimento a outra ins�tuição
concomitantemente.

Art. 31. A disponibilização de toda a documentação requerida pela ins�tuição para análise,
será de competência exclusiva do requerente, sob pena do cancelamento do processo no caso
descumprimento de solicitações e/ou prazos.

Art. 32. O requerente responderá civil, penal e administra�vamente pela falsidade das
informações prestadas e da documentação apresentada.

CAPÍTULO VII

DOS RECURSOS

Art. 33. Sendo denegada a revalidação/reconhecimento do diploma e esgotadas as
instâncias recursais no âmbito da Unilab, será assegurada ao interessado apenas uma nova solicitação em
outra ins�tuição, para o mesmo diploma.

§ 1º Superadas as possibilidades do caput, caberá recurso à Câmara de Educação Superior
do Conselho Nacional de Educação – CNE/CES.

§ 2º No caso de provimento do recurso pelo CNE/CES, o processo de
revalidação/reconhecimento será devolvido à Unilab para nova instrução processual e eventual correção.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34. Poderá haver, conforme determinação de órgãos superior, procedimentos
diferenciados para revalidação ou reconhecimento de diplomas de cursos específicos.

Art. 35. Não serão analisados processos de reconhecimento de diplomas em nível de
mestrado e de doutorado ministrados no Brasil, ofertados por ins�tuições estrangeiras, diretamente ou
mediante qualquer �po de associação com ins�tuições nacionais, sem o estrito cumprimento da
legislação nacional vigente.

Art. 36. Compe�rá às Pró-Reitorias responsáveis estabelecer orientações complementares
para a plena execução desta Resolução Complementar.

Art. 37. Os casos omissos nesta Resolução e que sejam de responsabilidade da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, serão tratados em seus conselhos
competentes.

 

 

Referência: Processo nº 23282.504159/2019-01 SEI nº 0059015
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

PORTARIA Nº 840, DE 07 DE outubro DE 2019

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente KALINE ARAUJO
MENDES DE SOUZA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo nº 23282.506073/2019-13

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente KALINE ARAUJO MENDES DE SOUZA, matrícula SIAPE nº
2335614, aceleração da promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto-A,
nível II, para Professor Adjunto-C, nível I, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos legais e financeiros a par�r de 14 de setembro de 2019 .

 

Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 07/10/2019, às 16:24, 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 0054048 e
o código CRC 7F9A90BC.

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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Referência: Processo nº 23282.506073/2019-13 SEI nº 0054048
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

PORTARIA Nº 841, DE 07 DE outubro DE 2019

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente  PEDRO ROSAS
MAGRINI.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.506170/2019-06

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  PEDRO ROSAS MAGRINI, matrícula SIAPE nº 2337331,
aceleração da promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto-A, nível
II, para Professor Adjunto-C, nível I, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos legais e financeiros a par�r de 26 de setembro de 2019 .

 

Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 07/10/2019, às 16:24, 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 0054051 e
o código CRC 39D08692.

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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Referência: Processo nº 23282.506170/2019-06 SEI nº 0054051
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

PORTARIA Nº 843, DE 09 DE outubro DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de 07/08/2018, no
uso das atribuições a ele conferidas,

      

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo JOAO DIONIZIO DE MELO NETO, matrícula SIAPE n°
1171971, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório Área, lotado no Ins�tuto de Ciências Exatas e da
Natureza, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de capacitação, nível de
classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 14 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 09/10/2019, às 13:34, 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 0054991 e
o código CRC AC74D690.

 

Referência: Processo nº 23282.505443/2019-97 SEI nº 0054991

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 844, DE 09 DE outubro DE 2019

  Dispõe sobre progressão de servidor por
mérito profissional.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, 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 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições conferidas,

 

Considerando o teor do Processo n. 23282.506044/2019-43

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo JOAO DIONIZIO DE MELO NETO, SIAPE: 1171971,
progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 03 para o padrão 04, nível de classificação
D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as resoluções n° 02 e 03/2006,
da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC, aos servidores Técnico-Administra�vos.

 

Art. 2° - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 09/10/2019, às 13:34, 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 0055004 e
o código CRC B065A77F.

 

Referência: Processo nº 23282.506044/2019-43 SEI nº 0055004

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 853, DE 17 DE outubro DE 2019

  
Dispõe sobre Horário Especial para Servidor
Estudante da servidora FERNANDA MARIA
LEORNE LIMA SAMPAIO.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas, resolve:

 

Considerando o que consta no processo nº 23282.507033/2019-81

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder Horário Especial para Estudante a servidora técnico-administra�va
FERNANDA MARIA LEORNE LIMA SAMPAIO, Siape: 2084089, com vigência até 12/02/2020, de acordo
com o Art. 98 da Lei 8.112/90.

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

 

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:01, 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 0057835 e
o código CRC 7DD15788.

 

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 - UNILAB 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

                   PORTARIA SGP Nº  855,DE 18   DE  OUTUBRO  DE 2019. 

 

Dispõe sobre homologação de estágio probatório (Constituir comissão). 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE 

DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de 07/08/2018, no uso 

das atribuições a ele conferidas, 

 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Constituir Comissão com objetivo de avaliar o desempenho referente ao 

período de estágio probatório da servidora ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ, lotada na 

Pró-Reitoria de Administração, matrícula SIAPE: 1262257, de acordo com as informações 

presentes no processo n° 23282.013419/2018-45, e, ainda, considerando o disposto no 

parágrafo 1º do artigo 20 da lei 8.112/90. 

Art. 2º A Comissão será integrada pelos membros abaixo indicados: 

1. Natália Silva Athayde (Divisão de Desenvolvimento de Pessoal-SGP) 

2. Antônia Cledevania Pinheiro (Serviço de Acompanhamento de Desempenho e 

Carreira-DDP) 

3. Rafaela Gomes de Lima (Divisão de Execução Financeira) 

Art. 3º Essa portaria conta seus efeitos a partir de sua assinatura. 

 

Publique-se. 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 

 
 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

                   PORTARIA SGP Nº 856,DE  18  DE  OUTUBRO  DE 2019. 

 

Dispõe sobre homologação de estágio probatório (Constituir comissão). 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE 

DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de 07/08/2018, no uso 

das atribuições a ele conferidas, 

 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Constituir Comissão com objetivo de avaliar o desempenho referente ao 

período de estágio probatório da servidora FERNANDA NASCIMENTO RODRIGUES, 

lotada no Instituto de Desenvolvimento Rural, matrícula SIAPE: 2350394, de acordo com as 

informações presentes no processo n° 23282.013418/2018-09, e, ainda, considerando o 

disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da lei 8.112/90. 

Art. 2º A Comissão será integrada pelos membros abaixo indicados: 

1. Natália Silva Athayde (Divisão de Desenvolvimento de Pessoal-SGP) 

2. Antônia Cledevania Pinheiro (Serviço de Acompanhamento de Desempenho e 

Carreira-DDP) 

3. Henrique Pinho Oliveira (Serviço Acadêmico-IDR) 

Art. 3º Essa portaria conta seus efeitos a partir de sua assinatura. 

 

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

PORTARIA Nº 858, DE 18 DE outubro DE 2019

  Dispõe sobre progressão de servidor por
mérito profissional.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de 07/08/2018, e a nº 906, de
09/08/2018, publicada no DOU nº 156 de 14/08/2018 no uso das atribuições conferidas, resolve,

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder aos servidores técnico-administra�vos listados abaixo progressão por
mérito profissional, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as resoluções
n° 02 e 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC.

 

Servidor SIAPE Processo Padrão de
vencimento

Conta seus
efeitos a
par�r de:

ANTONIO WALLACE NERES DA SILVA 2212937 23282.506025/2019-
17 De 3 para 4 01/10/2019

 

ERASTO GONCALVES DE OLIVEIRA
2215754 23282.506029/2019-

03 De 3 para 4 01/10/2019

SARAH RAMOS MEDEIROS 2218562 23282.506037/2019-
41 De 3 para 4 10/10/2019

ARISTIDES DA ROCHA BARBOSA 2219723 23282.506038/2019-
96 De 3 para 4 14/10/2019

DEBORAH CAVALCANTE MAGALHAES
ROLIM 2219824 23282.506040/2019-

65 De 3 para 4 14/10/2019
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FRANCISCA ELZENITE SIQUEIRA
CAVALCANTE DA COSTA

1042444 23282.506042/2019-
54

De 3 para 4 14/10/2019

GEORDANIA MACIEL DE SOUZA 2220028 23282.506043/2019-
07 De 3 para 4 14/10/2019

MARCIA MARIA BEZERRA GOMES
CABRAL 2220039 23282.506053/2019-

34 De 3 para 4 14/10/2019

PAULO CESAR FARIAS LIMA 2219967 23282.506054/2019-
89 De 3 para 4 14/10/2019

SARA FERREIRA DE SOUZA 2220139 23282.506057/2019-
12 De 3 para 4 14/10/2019

EMANUEL KLEBER PORTO SOARES 2220166 23282.506058/2019-
67 De 3 para 4 15/10/2019

LARISSA ALBUQUERQUE DOS
SANTOS 2219722 23282.506059/2019-

10 De 3 para 4 15/10/2019

LISIANE MARTINS DE MACEDO 2219883 23282.506075/2019-
02 De 3 para 4 15/10/2019

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES 2220182 23282.506077/2019-
93 De 3 para 4 15/10/2019

REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA 2219672 23282.506080/2019-
15 De 3 para 4 15/10/2019

SAMIA DE SOUSA OLIVEIRA 1810843 23282.506085/2019-
30 De 3 para 4 15/10/2019

RAPHAEL MIRANDA DE MELO 2220461 23282.506087/2019-
29 De 3 para 4 16/10/2019

TALITA ARAUJO FIGUEIREDO 2220197 23282.506088/2019-
73 De 3 para 4 16/10/2019

MARIO RONNEY COSTA DA SILVA 2220420 23282.506090/2019-
42 De 3 para 4 17/10/2019

DANYELLE DE LIMA TEIXEIRA 1226340 23282.506091/2019-
97 De 3 para 4 17/10/2019

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
JUNIOR 1937398 23282.506776/2019-

33 De 5 para 6 19/10/2019

ROMULO AMANCIO BASTOS
OLIVEIRA 3042560 23282.506795/2019-

60 De 1 para 2 27/10/2019

 

 

Publique-se. 
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:00, 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 0058238 e
o código CRC D8DC7685.

 

Referência: Processo nº 23282.506025/2019-17 SEI nº 0058238

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 859, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

  

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo ARISTIDES DA ROCHA BARBOSA,
matrícula SIAPE n° 2219723, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Assessoria de
Comunicação, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de capacitação, nível de
classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 14 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058347 e
o código CRC B3354AFD.

 

Referência: Processo nº 23282.504404/2019-72 SEI nº 0058347

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 860, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

           

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo MARIO RONNEY COSTA DA SILVA,
matrícula SIAPE n° 2220420, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Pró-Reitoria
de Administração, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de capacitação, nível
de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 17 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058345 e
o código CRC 9D384762.

 

Referência: Processo nº 23282.506653/2019-01 SEI nº 0058345

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 861, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo ROMULO AMANCIO BASTOS
OLIVEIRA, matrícula SIAPE n° 3042560, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na
Pró-Reitoria de Graduação, progressão por capacitação profissional, do nível 2 para o nível 3 de
capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 27 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058350 e
o código CRC DFDF4E86.

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058350 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72879&infra_siste… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.506551/2019-87 SEI nº 0058350



18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058355 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72885&infra_siste… 1/2

  

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

  

  

PORTARIA Nº 862, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  
Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo RAFAEL DE BRITO CIPRIANO,
matrícula SIAPE n° 2216584, ocupante do cargo de Tradutor e Intérprete de Libras, lotado no Ins�tuto de
Educação à Distância, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de capacitação,
nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 01 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058355 e
o código CRC 85DAD9E3.
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Referência: Processo nº 23282.505720/2019-61 SEI nº 0058355
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

PORTARIA Nº 863, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.
 

 
 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

     

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo MIKE HENRIQUE CANDIDO LINO,
matrícula SIAPE n° 2193827, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado no Ins�tuto de
Ciências da Saúde, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de capacitação, nível
de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 06 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058360 e
o código CRC 32BD6FC6.
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Referência: Processo nº 23282.505243/2019-34 SEI nº 0058360
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https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72894&infra_siste… 1/1

  

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

  

  

PORTARIA Nº 864, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

      

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo ERASTO GONÇALVES DE OLIVEIRA,
matrícula SIAPE n° 2215754, ocupante do cargo de Técnico em Agropecuária, lotado no Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de capacitação,
nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 01 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058363 e
o código CRC EAF9F239.

 

Referência: Processo nº 23282.505104/2019-19 SEI nº 0058363

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058366 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72898&infra_siste… 1/1

  

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

  

  

PORTARIA Nº 865, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo EMANUEL KLEBER PORTO SOARES,
matrícula SIAPE n° 2220166, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de
Registro e Controle Acadêmico, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de
capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 15 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058366 e
o código CRC 34BBC5BB.

 

Referência: Processo nº 23282.504904/2019-12 SEI nº 0058366

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058370 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72902&infra_siste… 1/1

  

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

  

  

PORTARIA Nº 866, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.
 

 
 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

      

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo PEDRO HENRIQUE RODRIGUES,
matrícula SIAPE n° 2220182, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Pró-Reitoria
de Relações Ins�tucionais, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de
capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 15 de outubro de 2019.

Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058370 e
o código CRC 904FC414.

 

Referência: Processo nº 23282.504540/2019-62 SEI nº 0058370

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058324 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72843&infra_siste… 1/1

  

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

  

  

PORTARIA Nº 867, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

          

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo RAPHAEL MIRANDA DE MELO,
matrícula SIAPE n° 2220461, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Pró-Reitoria
de Planejamento, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de capacitação, nível
de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 16 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058324 e
o código CRC 641FDA0A.

 

Referência: Processo nº 23282.504173/2019-05 SEI nº 0058324

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058327 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72847&infra_siste… 1/2

  

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

  

  

PORTARIA Nº 868, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  
Dispõe sobre progressão por capacitação

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora técnico-administra�va LARISSA ALBUQUERQUE DOS
SANTOS, matrícula SIAPE n° 2219722, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Pró-
Reitoria de Administração, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de
capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 15 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058327 e
o código CRC 09492ADE.

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058327 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72847&infra_siste… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.506094/2019-21 SEI nº 0058327



18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058329 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72849&infra_siste… 1/2

  

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

  

  

PORTARIA Nº 869, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  
Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

     

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora técnico-administra�va TALITA ARAUJO FIGUEIREDO,
matrícula SIAPE n° 2220197, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Pró-Reitoria
de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de
capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 16 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058329 e
o código CRC 79B528FA.

 

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058329 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72849&infra_siste… 2/2

Referência: Processo nº 23282.506571/2019-58 SEI nº 0058329



18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058333 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72854&infra_siste… 1/1

  

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

  

  

PORTARIA Nº 870, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

     

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora técnico-administra�va REBECA CAVALCANTE PINHEIRO
LIMA, matrícula SIAPE n° 2219672, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na
Superintendência de Gestão de Pessoas, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4
de capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 15 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058333 e
o código CRC 8C4F4220.

 

Referência: Processo nº 23282.506293/2019-39 SEI nº 0058333

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058335 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72856&infra_siste… 1/1

  

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

  

  

PORTARIA Nº 871, DE 18 DE outubro DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

           

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora técnico-administra�va DEBORAH CAVALCANTE MAGALHAES
ROLIM, matrícula SIAPE n° 2219824, ocupante do cargo de Odontóloga, lotado na Pró-Reitoria de
Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de
capacitação, nível de classificação E, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 14 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058335 e
o código CRC E8AC27AC.

 

Referência: Processo nº 23282.505967/2019-88 SEI nº 0058335

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058337 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72859&infra_siste… 1/2

  

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

  

  

PORTARIA Nº 872, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora técnico-administra�va MAIRA CRISTINA AMORIM, matrícula
SIAPE n° 2180120, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Auditoria Interna,
progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de capacitação, nível de classificação D,
de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 02 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058337 e
o código CRC 98A0DE37.

 

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058337 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72859&infra_siste… 2/2

Referência: Processo nº 23282.503147/2019-51 SEI nº 0058337



18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058339 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72863&infra_siste… 1/2

  

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

  

  

PORTARIA Nº 873, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  
Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

        

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora técnico-administra�va SAMIA DE SOUSA OLIVEIRA,
matrícula SIAPE n° 1810843, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Pró-Reitoria
de Extensão, Arte e Cultura, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de
capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 15 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058339 e
o código CRC 473CA2A6.

 

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058339 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72863&infra_siste… 2/2

Referência: Processo nº 23282.503493/2019-30 SEI nº 0058339



18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058342 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72868&infra_siste… 1/1

  

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

  

  

PORTARIA Nº 874, DE 18 DE outubro DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora técnico-administra�va MARCIA MARIA BEZERRA GOMES
CABRAL, matrícula SIAPE n° 2220039, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na
Ins�tuto de Humanidades, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de
capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 14 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058342 e
o código CRC 022A014B.

 

Referência: Processo nº 23282.502418/2019-51 SEI nº 0058342

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


18/10/2019 SEI/UNILAB - 0058320 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72839&infra_siste… 1/1

  

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

  

  

PORTARIA Nº 875, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

  Dispõe sobre progressão por capacitação.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 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 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

           

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder a servidora técnico-administra�va LISIANE MARTINS DE MACEDO,
matrícula SIAPE n° 2219883, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas, progressão por capacitação profissional, do nível 3 para o nível 4 de
capacitação, nível de classificação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 15 de outubro de 2019.

 

Publique-se. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/10/2019, às 15:19, 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 0058320 e
o código CRC 59B314D3.

 

Referência: Processo nº 23282.502302/2019-12 SEI nº 0058320

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

