
 
 

 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB  

Pró-Reitoria de Graduação  

 

 

 

Prezada Comunidade Acadêmica da UNILAB, 

 

Considerando: 

 

1. A lei federal Nº13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19; 

2. O decreto federal, Nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

3. O decreto do Governo do Estado do Ceará, Nº 33510 de 16/03/2020 que decreta situação de 

emergência em saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo 

Covid-19; e  

4. A resolução Ad Referendum Consuni Nº 2, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as ações 

de enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 e que determinou a Suspensão do Calendário 

Acadêmico Graduação e Pós-Graduação,  

 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), junto ao Comitê Institucional de Enfrentamento ao COVID-

19 (CIEC) na Unilab, estabelece as seguintes orientações, referentes à realização de suas atividades nos 

seguintes âmbitos: 

 

 

● O acompanhamento acadêmico docente e discente nos cursos de graduação está sendo feito em 

regime de trabalho remoto e os processos estão tramitando normalmente no SEI; 

● A Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular - CPAC/PROGRAD 

e Procuradora Educacional e Institucional – PEI – estão atuando de forma remota e regular no sentido 

de garantir o pleno acompanhamento dos processos de Recredenciamentos dos cursos de graduação 

junto ao E-Mec; 

● Sobre a gestão do Programa de Bolsas: cabe destacar que, por determinação do CIEC, não houve 

cortes de bolsas.  

 

Dessa forma cabe explicar acerca das ações desenvolvidas pela Prograd, a saber:  

 

GESTÃO ACADÊMICA DOS PROGRAMAS 

● Do Programa Pulsar - foi enviado e-mail aos tutores sêniores com orientação sobre a execução 

de atividades de forma remota; 



 
 

● Do Programa Educação Tutorial – PET – em plena execução com previsão de publicação de 

edital para a SELEÇÃO INTERNA AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL -  

PET/sesu/HUMANIDADES E LETRAS/UNILAB;   

● Do Programa Bolsa Monitoria (PBM) - O Edital Prograd nº 10/2020 está suspenso em virtude 

da impossibilidade de execução dos componentes curriculares; As demais atividades do Programa estão 

sendo executadas de forma remota e segue em normalidade; Foi solicitada adequação do Plano de 

Trabalho dos (as) discentes, a fim de que todas as alterações realizadas constem explicitamente no 

relatório final de cada projeto. Por sua vez, instruímos que os(as) orientadores(as)/coordenadores(as) 

tomem os devidos cuidados, no sentido de não expor os (as) bolsistas e voluntários (as) às atividades 

que apresentem risco de contágio.  

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 

Em função da suspensão do Calendário Acadêmico será indicado, posteriormente, uma nova data para 

a realização de trancamento e reajuste de disciplinas.  

 

CURSO MAGISTÉRIO SUPERIOR NO ENSINO SUPERIOR 

● O período de inscrições foi mantido – 03 março a 06 de abril – os módulos, inicialmente 

ocorrerão somente de modo virtual. E, posteriormente, com o fim do período de isolamento social, 

poderá ocorrer encontros presenciais. Para maiores informações, acessar a nota publicada no link:  

http://www.unilab.edu.br/noticias/2020/04/06/inscricoes-para-7a-edicao-do-curso-de-formacao-

basica-no-magisterio-superior-no-ceara-e-na-bahia-ate-hoje-segunda-6/ 

 

POLÍTICA DE CONTATO COM EGRESSOS/AS DA UNILAB 

● A Prograd  enviou o link  da Plataforma de  informações dos/as egressos/as da Unilab a todos 

os diretores e diretoras de Institutos Acadêmicos, requisitando que estes/as contatem os/as egressos/as 

de seus respectivos cursos e solicitem o preenchimento da citada plataforma, todavia, não foi definido 

um prazo em função do contexto hoje vivido. 

 

CONTATO DA PROGRAD COM A COMUNIDADE ACADÊMICA 

● A Prograd está atendendo  à comunidade acadêmica, no sentido de dirimir  dúvidas e oferecer 

orientações pelos  e-mails:  prograd@unilab.edu.br; cpac@unilab.edu.br e coegs@unilab.edu.br. 

 

Atenciosamente, 

 

Pró-Reitoria de Graduação 
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