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COMISSÃO SUPERIOR DE ENSINO

DECISÃO Nº 1/2020/COSUEN

A  COMISSÃO  SUPERIOR  DE  ENSINO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
conferem o Regimento Geral e seu Regimento Interno, considerando o
deliberado e aprovado na 38ª Reunião Ordinária da COSUEN; e o que
consta no processo nº 23422.002711:2018-77, decides

Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Programa de Apoio à Vivência de
Componentes  Curriculares  –  PVCC  –  modalidade  componentes
curriculares  específcos,  conforme  edital  nº  23:2018:PROGRAD,  da
Universidade Federal da Integração Latno-Americana – UNILA.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

PABLO HENRIQUE NUNES
20 de maio de 2020

DECISÃO Nº 2/2020/COSUEN

A  COMISSÃO  SUPERIOR  DE  ENSINO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
conferem o Regimento Geral e seu Regimento Interno, considerando o
deliberado e aprovado na 38ª Reunião Ordinária da COSUEN; e o que
consta no processo nº 23422.002709:2018-34, decides

Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Programa de Apoio à Vivência de
Componentes  Curriculares  –  PVCC,  conforme  edital  nº
24:2018:PROGRAD,  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latno-
Americana – UNILA.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

PABLO HENRIQUE NUNES
20 de maio de 2020

DECISÃO Nº 3/2020/COSUEN

A  COMISSÃO  SUPERIOR  DE  ENSINO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
conferem o Regimento Geral e seu Regimento Interno, considerando o
deliberado e aprovado na 38ª Reunião Ordinária da COSUEN; e o que
consta no processo nº 23422.012071:2019-39, decides

Art.  1º  Aprovar  o  Despacho  nº  862:2020:COSUEN,  que  decidiu,  ad
referendum,  pela  suspensão,  por  tempo  indeterminado,  das  datas
previstas  em  calendário  acadêmico  para  realização  de  atvidades
específcas.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

PABLO HENRIQUE NUNES
21 de maio de 2020

DECISÃO Nº 4/2020/COSUEN

A  COMISSÃO  SUPERIOR  DE  ENSINO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
conferem o Regimento Geral e seu Regimento Interno, considerando o

deliberado e aprovado na 38ª Reunião Ordinária da COSUEN; e o que
consta no processo nº 23422.004888:2020-74, decides

Art.  1º  Aprovar  a  Resolução  nº  03:2020:COSUEN,  que  aprovou,  ad
referendum, em caráter excepcional, a antecipação da diplomação dos
estudantes do Curso de Medicina.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

PABLO HENRIQUE NUNES
21 de maio de 2020

GABINETE DA REITORIA

PORTARIA Nº 161/2020/GR

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO
LATINOAMERICANA, no uso das atribuições legais, de acordo com o item
8.1.1, inciso I, alínea d, do Edital de chamada às Insttuições Federais de
Ensino Superior membros da Andifes, cujo conteúdo versa sobre a adesão
à Rede Andifes Nacional de Especialistas em Língua Estrangeira – Idiomas
sem  Fronteiras  (IsF);  considerando  o  que  consta  no  processo  nº
23422.005640:2020-43; resolves

Art. 1º Indicar as representações locais da Rede Nacional de Especialistas
em Língua Estrangeira – Idiomas sem Fronteiras (IsF), nos termos abaixos
I – NATALIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, Professora do Magistério Superior,
SIAPE nº 1999714, para atuação como Coordenadora Administratva;
II – NATALIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, Professora do Magistério Superior,
SIAPE nº 1999714 para atuação como Coordenadora Pedagógica Geral; e
III – SOLANGE RODRIGUES BONOMO ASSUMPCAO, Pedagoga, SIAPE nº
1129292, para atuação como representante de EaD.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletm
de Serviço.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de maio de 2020

PORTARIA Nº 162/2020/GR

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO
LATINOAMERICANA, no uso das atribuições legais, de acordo com o Art.
43 do Decreto nº 6.899:2009; o Art. 38 do Regimento Geral da UNILA; o
Art. 6º, inciso IV, parágrafo 3º da Resolução nº 10:2017:CONSUN; e o que
consta no Processo nº 23422.004964:2020-59, resolves

Art. 1º Reconduzir os membros da Comissão de Étca em Pesquisa no Uso
de  Animais,  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latno-americana
(CEUA:UNILA), designados pela Portaria nº 597:GR, publicada no Boletm
de Serviço nº 277, de 4 de agosto de 2017s
I  -  FLÁVIO  LUIZ  TAVARES,  SIAPE  1655845,  Médico  Veterinário,
coordenador;
II - JORGE LUÍS MARIA RUIZ, SIAPE 2242052, Biólogo, vice-coordenador;
III  -  CARLA  VERMEULEN  CARVALHO  GRADE,  SIAPE  2144145,  Bióloga,
suplente;
IV - KELVINSON FERNANDES VIANA, SIAPE 1007108, Médico Veterinário,
suplente;
V - SEIDEL GUERRA LOPEZ, SIAPE 2161220, Pesquisador, ttular;
VI - FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO, SIAPE 2280117, Pesquisador,
ttular;
VII  -  DANÚBIA  FRASSON  FURTADO,  SIAPE  2886345,  Pesquisadora,
primeira suplente;
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VIII  - FERNANDO KENJI NAMPO, SIAPE 1961240, Pesquisador, segundo
suplente;
IX - NATÁLIA SOARES TEIXEIRA, RG nº 13.220.143:MG, Representante da
Sociedade  Protetora  de  Animais  -  Associação  “Vitória  dos  Bichos”  -
Tocantns, ttular; e
X  -  NOELY  CASSINI,  RG  nº  2.017.577:PR,  Representante  da Sociedade
Protetora  de  Animais  -  ONG  “Vida  Animal”  -  Paraná:Foz  do  Iguaçu,
suplente.

Art. 2° A recondução do mandato dos membros da CEUA:UNILA, será de 2
(dois) anos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletm
de Serviço.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
22 de maio de 2020

PORTARIA Nº 163/2020/GR

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-
AMERICANA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 6° do
Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019; considerando o que consta nos
processos  nº  23422.004041:2017-66  e  nº  23422.004648:2020-55,
resolves

Art. 1º Recriar o Comitê Executvo pela Equidade de Gênero e Diversidade
- CEEGED, colegiado responsável, nos termos desta Portaria, pelo apoio,
em  caráter  transversal,  à  implementação  da  Polítca  de  Equidade  de
Gênero estabelecida pela Resolução nº 18:2017:CONSUN, de 19 de junho
de 2017, na Universidade Federal da Integração Latno-Americana. 

Art. 2º O Comitê mencionado no artgo anterior terá por atribuiçõess 
I - apoiar e acompanhar, na UNILA, ações de acolhimento e permanência
de pessoas em situação de violência de gênero;
II - apoiar as unidades administratvas e acadêmicas da UNILA sobre temas
pertnentes à Polítca lnsttucional de Equidade e Gênero;
III - fomentar a refexão acerca da equidade de gênero na UNILA;
IV - apoiar, por demanda de unidades da UNILA, ações ligadas à temátca
de gênero;
V - manter banco de dados atualizado sobre estudantes e servidores(as)
em situação de violência de gênero acompanhados(as) pelo CEEGED;
VI  -  gerar  indicadores  a  partr  dos  dados  levantados  e  fornecê-los,
trimestralmente, à Reitoria;
VII  -  promover a comunicação permanente com grupos de estudo ou
discussões de gênero da UNILA;
VIII - realizar, desde que haja profssional habilitado, apoio psicológico às
pessoas em situação de violência de gênero acompanhadas pelo CEEGED;
e
IX - acompanhar a execução da polítca de equidade de gênero na UNILA,
propondo à alta administração universitária ações de melhoria.

Art. 3º Os trabalhos do CEEGED serão realizados de forma colaboratva e
sinérgica com as unidades administratvas e acadêmicas da Universidade,
cabendo a estas, no âmbito de suas competências, implementar ações
para o combate da violência e da discriminação de gênero e a artculação
com órgãos externos à Universidade.

Art. 4º O CEEGED será composto por 4 (quatro) membros(as) ttulares,
designados(as) pela autoridade máxima da Universidade, podendo sofrer
alterações conforme necessidade. 

Art. 5º Os (As) membros(as) do CEEGED elegerão entre si, na primeira
reunião ordinária do grupo, sua coordenação, com mandato determinado
em Regimento Interno do colegiado.
§ 1º O CEEGED contará, a cada reunião, com uma secretária ad hoc.
§ 2º  As  reuniões do CEEGED funcionarão com a presença da maioria
absoluta de seus membros(as);
§3º As reuniões extraordinárias serão convocadas pela coordenação ou
por  1:3  de seus(as)  membros(as)  com 48 (quarenta  e oito)  horas  de
antecedência.
§4º O quórum de reunião e votação deverá ser igual a 50% dos membros
do Comitê 

Art. 6º O Regimento Interno do CEEGED deverá ser elaborado em até 90
(noventa) dias após a publicação do presente ato.

Art. 7º A partcipação no CEEGED consttui serviço público relevante, não
remunerado.
Parágrafo  único.  A  dedicação  integral  de  servidores  às  atvidades  do
CEEGED, ato discricionário da autoridade máxima da UNILA, será admitda
somente quando não existam desvios às atribuições do cargo de concurso
das servidoras.

Art. 8º O CEEGED manterá atvidade permanente, reunindo-se nos termos
de seu Regimento Interno.

Art.  9º  Nos  termos  do Decreto  nº  9.759,  de  11  de abril  de  2019,  à
CEEGEDs
a) fca vedada a consttuição de subcolegiados;
b) estabelece-se que as reuniões cujos convidados estejam em localidades
diversas serão realizadas por videoconferência;
c) fcam vedados os  gastos com diárias e passagens dos membros do
colegiado,  sem prévia  comprovação de disponibilidade orçamentária  e
fnanceira para o exercício em curso e sem demonstração fundamentada
sobre a inviabilidade ou a  inconveniência de realização da reunião ou
similar por videoconferência.

Art. 10. A Reitoria da UNILA é o órgão administratvo responsável pelo
apoio e acompanhamento das atvidades do CEEGED.

Art. 11. Aplicam-se ao CEEGED, conforme determinado pelo Decreto n°
9.759, de 11 de abril de 2019, as disposições do art. 36 do Decreto nº
9.191, de 1º de novembro de 2017.

Art.12.  Estabelece  que  deverá  ser  encaminhado  ao  Reitor,  relatórios
anuais, a serem encaminhados ao Reitor. 

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletm
de Serviço.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
22 de maio de 2020

PORTARIA Nº 164/2020/GR

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-
AMERICANA, no uso de suas atribuições legais,  considerando a Lei  nº
12.527, de 18 de novembro de 2011; o Decreto nº 8.777, de 11 de mai
ode 2016; a Resolução do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de
Dados  Abertos  nº  3,  de  31  de outubro de 2017;  e o  que consta no
processo nº 23422.005635:2020-81; resolves

Art.  1º  Aprovar e insttuir  o  Plano de Dados Abertos da Universidade
Federal  da  Integração  Latno-Americana,  nos  termos  do  processo  nº
23422.005635:2020-81.


