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

  

  

PORTARIA Nº 29, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

  

Dispõe sobre a designação da a�vidade
específica de instalação, montagem e
compra de materiais dos laboratórios
didá�cos de �sica do Ins�tuto de Ciências
Exatas e da Natureza (ICEN)

A DIRETORA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA, de acordo com a Lei n°
12.289, de 20 de julho e 2010, e no uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria GR n° 1.148, de 18
de dezembro de 2015, e o Art. 53, inciso I, II, XI e XII do Estatuto da Unilab, e em comprimento ao
disposto no Art.24, caput e inciso II, no Art. 25, caput e inciso VI do Regimento Geral da Unilab, resolve:

 

Art. 1º  Designar a servidora docente Mylene Ribeiro Moura Mirando,  SIAPE: 2034532,
para desenvolver a�vidades específicas de instalação, montagens de experimentos e compra de materiais
para os laboratórios didá�cos de �sica do Ins�tuto de Ciência Exatas e da Natureza (ICEN).

Art. 2º  O desenvolvimento das a�vidades deverá ocorrer nos semestres 2019.2 e
2020.1, com carga horária de 90 horas por semestre, correspondente a carga horária de dedicação de  6
horas por semana. 

Art. 3º A carga horária de dedicação às essas a�vidades não serão contabilizadas para
contagem do mínimo de carga horária de 8 horas em sala de aula, porém deverão ser contabilizadas
como carga horária em efe�vo exercício.

Art. 4º A carga horária de dedicação às essas a�vidades deverão ser exercidas
preferencialmente nas dependências dos laboratórios didá�cos de �sica do ICEN. 

Art. 5º No final de cada semestre a servidora deverá entregar à Direção do ICEN o relatório
de a�vidades como forma de registro das a�vidades desenvolvidas. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LIVIA PAULIA DIAS RIBEIRO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 14/10/2019, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0052692 e
o código CRC 70BB65F6.

 

Referência: Processo nº 23282.506529/2019-37 SEI nº 0052692
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