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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E TERRITÓRIO
 
 

PORTARIA Nº 5 / 2020 - ILATIT (10.01.06.04.04) 
 
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz Do Iguaçu-PR, 22 de dezembro de 2020.

Ins�tui o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento
Norma�vo, que deverá desenvolver o Regulamento
Interno do Centro Interdisciplinar de Território,
Arquitetura e Design - CITAD.

O DIRETOR DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E TERRITÓRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria n° 49/2019/GR, no uso das atribuições legais,
considerando a delegação de competência conferida pela Portaria nº 275/2020/GR; o Decreto nº 9.759, de 11 de abril de
2019, e o que consta no processo nº 23422.014069/2020-22, RESOLVE:

Art. 1º Ins�tuir o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Norma�vo, que deverá desenvolver o Regulamento Interno do
Centro Interdisciplinar de Território, Arquitetura e Design - CITAD, observando as norma�vas internas do CONSUNI/ILATIT,
recentemente aprovado no CONSUN, as norma�vas da UNILA e a legislação brasileira.

Art. 2º A fim de viabilizar a transparência administra�va, em virtude da ampla abertura aos seguimentos técnicos, docente e
discente e da importância da temá�ca tratada pelo Grupo de Trabalho, que exigirá conhecimentos e experiências de
servidores de áreas transversais dos três cursos que formam o CITAD, a composição do Grupo de Trabalho excederá o
número de membros indicado pelo art. 6º do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019.

Art. 3º Este Grupo de Trabalho possuí caráter proposi�vo, sendo presidida pela Coordenação do CITAD e nas suas ausências e
impedimentos, pela vice Coordenação do CITAD e secretariada por um dos Secretários dos Centros Interdisciplinares do
Ins�tuto La�no-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território (ILATIT).

Art. 4º O Grupo de Trabalho de que trata o art. 1º terá por atribuições:

I - Analisar o disposto no regimento do CONSUNI-ILATIT, na minuta em construção do Regimento do ILATIT e nas demais
norma�vas internas da Unila a fim de propor ações, recomendações e norma�vas para a construção da minuta do regimento
interno do CITAD.

Art. 5º As a�vidades/demandas do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Norma�vo do CITAD serão realizadas em formato
proposi�vo, com vigência máxima até dia 25/06/2021, considerando 30 dias antes do término do mandato da Coordenação
de Centro interdisciplinar.

Art. 6º As propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Norma�vo do CITAD serão encaminhadas aos
órgãos Colegiados Delibera�vos competentes.

Art. 7º A par�cipação no Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Norma�vo do CITAD cons�tui serviço público relevante, não
remunerado.

Art. 8º O quórum das reuniões se dará com metade mais um do número de membros �tulares, em primeira chamada e, em
segunda chamada, a ocorrer decorridos trinta minutos do horário inicial do encontro, com o número de presentes, as
reuniões serão remotas e com frequência quinzenal.

Art. 9º Fica vedada a criação de subcolegiados por ato do Grupo de Trabalho.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Bole�m de Serviço, considerando a urgência jus�ficada no
expediente administra�vo, nos termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.
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 Matrícula: 2138673 

 

Processo Associado: 23422.014069/2020-22



03/05/2021 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=498793

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=498793 2/2

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 5, ano:

2020, tipo: PORTARIA, data de emissão: 22/12/2020 e o código de verificação: be3e2acb27

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

