
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB 
 

 

RESOLUÇÃO N.º 01/2020/CIEDS, DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre as atribuições e carga horária das 

funções de Vice-Diretor e de Vice-Coordenador 

de colegiados de curso de graduação e pós-

graduação do Instituto de Engenharias e 

Desenvolvimento Sustentável - IEDS da 

Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 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 o Estatuto da UNILAB, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Definir a carga horária de atividades da função de Vice-Diretor do Instituto de 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável em 10 (dez) horas semanais e da função de 

Vice-coordenador de colegiados de curso de graduação e pós-graduação deste instituto 

em 6 (seis) horas semanais. 

Parágrafo único. A carga horária atribuída às funções de Vice-Diretor e Vice-

coordenador deve ser ajustada em caso de publicação de normativo interno da UNILAB 

com quantitativos divergentes dos apresentados no caput deste artigo. 

 

Art. 2º A Diretoria do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - IEDS é 

um órgão executivo encarregado de superintender, coordenar e fiscalizar as atividades 

do IEDS, na forma disposta no Estatuto da UNILAB, em seu art. 50.  

Parágrafo único. As atividades de responsabilidade da Direção da Unidade Acadêmica 

serão coordenadas pelo Diretor e Vice-diretor. 

 



 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB 
 

 

Art. 3º São atribuições do Vice-diretor de acordo com o Art. 53 do Estatuto da 

UNILAB: 

I - substituir automaticamente o Diretor em suas faltas ou impedimentos eventuais; 

II - colaborar com o Diretor na supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

bem como nas atividades administrativas da Unidade Acadêmica; 

III - desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo Diretor da Unidade 

Acadêmica ou determinadas pelo respectivo conselho da Unidade Acadêmica. 

 

Art. 4º A coordenação didática de cada curso de graduação ou pós-graduação é exercida 

por um Colegiado de Curso. 

 

Art. 5º Cada Colegiado de Curso terá um Coordenador e um Vice-coordenador, eleitos 

pelo órgão, por maioria absoluta de votos, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a 

recondução. 

Parágrafo Único. Cabe ao Coordenador presidir o Colegiado de Curso e atuar como 

principal autoridade executiva do órgão, com responsabilidade pela iniciativa nas 

diversas matérias de competência deste. 

 

Art. 6º São atribuições do Vice-coordenador de Colegiado de Curso: 

I - substituir automaticamente o Coordenador de Colegiado de Curso em suas faltas ou 

impedimentos eventuais; 

II - colaborar com o Coordenador de Colegiado de Curso nas atividades acadêmicas do 

curso de graduação ou pós-graduação; 

III - desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo Colegiado de Curso. 

 

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

George Leite Mamede 

Presidente do Conselho do IEDS 


