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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 013, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

  

Dispõe sobre a composição de Comissão
responsável pela Revisão a Minuta de
Resolução que trata da Polí�ca Ins�tucional
de Informação Técnico-Cien�fica, propor
um fluxo de gerenciamento das revistas no
sí�o  h�p://revistas.unilab.edu.br  e sugerir
um setor responsável pela alimentação do
DSPACE.

A VICE-REITORA, PRO TEMPORE, NO EXERCÍCIO DA REITORIA 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, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e a
Portaria nº 951, de 14 de setembro de 2018, publicada no DOU de 17 de setembro de 2018, do
Ministério da Educação;

Considerando o que consta no processo nº 23282.507312/2019-44, resolve:

 

 

Art. 1º Designar os membros abaixo indicados, sob a presidência do primeiro, para
comporem a Comissão responsável pela Revisão a Minuta de Resolução que trata da Polí�ca Ins�tucional
de Informação Técnico-Cien�fica, propor um fluxo de gerenciamento das revistas no
sí�o  h�p://revistas.unilab.edu.br e sugerir um setor responsável pela alimentação do DSPACE, no que se
refere ao Repositório Ins�tucional da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira:

 

Membros Representação
Edson Holanda Lima Barboza Pró-Reitoria de Graduação

Juliana Jales Holanda Celes�no Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Débora Farias Frota Diretoria de Tecnologia da Informação

Silvana Maria Araújo Lima Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unilab
Fabíola Barrocas Tavares Ins�tuto de Educação a Distância

 

Art. 2º A referida Comissão terá um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de
Relatório para apreciação da Reitoria.

http://revistas.unilab.edu.br/
http://revistas.unilab.edu.br/
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Art. 3º As reuniões ordinárias desta comissão ocorrerão quinzenalmente, mediante
convocação de seu Presidente, via e-mail, e, em caráter extraordinário, quando convocados pela mesma
autoridade, por inicia�va própria ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros. Funcionarão
com a presença da maioria absoluta dos membros, e suas decisões serão tomadas por maioria de votos
dos presentes.

 

Art. 4º Cada reunião será registrada em ata, a qual deverá ser assinada por todos os
membros par�cipantes.

 

Art. 5º A Pró-Reitoria de Graduação ficará responsável pela prestação de apoio
administra�vo a esta comissão.

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

 

Profa. Andrea Gomes Linard
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por ANDREA GOMES LINARD, REITOR(A), SUBSTITUTO(A), em
14/01/2020, às 10:46, 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 0087907 e
o código CRC 2CB9641D.

 

Referência: Processo nº 23282.507312/2019-44 SEI nº 0087907

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

