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XIX - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações; e
XX  -  realizar  outras  atribuições  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art.  4º  Ao(À)  Vice-Diretor(a)  da unidade acadêmica,  cabem, além das
competências elencadas no Art. 37, Parágrafo único, do Estatuto da Unila
e  Art.  60  do  Regimento  Geral  da  Universidade,  as  funções  a  ele
subdelegadas pelo(a) Diretor(a) do Instituto Latino-Americano.

Art. 5º Ao(à) substituto(a) legal do(a) Diretor(a) de Instituto, quando das
ausências e impedimentos legais da/o titular, ficam delegadas as funções
elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 6º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art.7º  Com vistas  ao cumprimento de suas tarefas,  o(a)  Diretor(a)  de
unidade  acadêmica  poderá  emitir  subdelegações  com  o  objetivo  de
distribuir competências ou atribuições aos diversos setores do Instituto. 

Art.  8º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 9º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art.  9º  Ficam  revogadas  a  Portaria  nº  889/2013/GR/Unila;  e  demais
disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 276/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo  de Gabinete  da  Reitoria  da  Universidade  Federal  da  Integração
Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 47 do Regimento Geral da
Unila. 

Art. 2º Ao(À) Chefe do Gabinete da Reitoria ficam delegadas as seguintes
competências, em observância às normas vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II  -  autorizar,  emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações do Gabinete da Reitoria;
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo e de outros colegiados; e
IV - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.

Art.  3º  Ao(À)  Chefe  de  Gabinete  ficam  estabelecidas  as  seguintes
atribuições, em observância às normas vigentes:

I - representar o Gabinete da Reitoria em solenidades internas e externas à
Universidade;
II - representar o Gabinete da Reitoria, em âmbito interno à Universidade,
bem como  perante  a  órgãos  e  agências  governamentais  brasileiras  e
estrangeiras e as instituições e empresas nacionais e internacionais; 
III - administrar recursos humanos e bens materiais disponibilizados ao
Gabinete da Reitoria;
IV  -  subsidiar,  sob demanda, a elaboração do Relatório de Gestão,  de
prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações do Gabinete da Reitoria;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - supervisionar ações, programas e projetos que envolvam o Gabinete
da Reitoria;
VII  -  aprovar solicitações de pareceres à  Procuradoria  Federal  Junto à
Unila, exceto aquelas demandadas diretamente pelo(a) Reitor(a);
VIII - coordenar a elaboração do Plano Anual do Gabinete da Reitoria; 
IX - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades do Gabinete
da Reitoria; 
X  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas à questão orçamentária e financeira no âmbito do Gabinete
da Reitoria;
XI  -  zelar  pelo  adequado  andamento  das  atividades  do  Gabinete  da
Reitoria, observando as previsões normativas vigentes;
XII - coordenar e supervisionar o funcionamento das atividades a encargo
do Gabinete da Reitoria;
XIII  -  coordenar,  em  conjunto  com  a  Pró-Reitoria  de  Planejamento,
Orçamento e Finanças - Proplan, o processo de elaboração do Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI, bem como suas revisões e avaliações;
XIV - coordenar, a partir de orientações da Proplan, a elaboração dos
Planos de Desenvolvimento de Unidade - PDUs e dos Planos Anuais - PAs,
e zelar por suas implementações;
XV - coordenar a elaboração do Plano de Gestão;
XVI - assessorar unidades administrativas e acadêmicas na elaboração de
regimentos e de normas organizacionais da Unila;
XVII - registrar as alterações de estrutura administrativa em sistemas sob
responsabilidade do Gabinete da Reitoria;
XVIII - coordenar, em parceria com a Proplan e com a Coordenadoria de
Informações  e  Regulação  Institucional  -  Ciri,  a  elaboração  do  Relato
Integrado de Gestão;
XIX - atuar como proponente do cartão de suprimentos sob gestão do
Gabinete da Reitoria. 
XX - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila;
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias  e  passagens  garantidas  pelo  Gabinete  da  Reitoria  serão
encaminhados à decisão final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XX  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XXI  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  que  lhe  forem
requeridas pelo dirigente máximo da Unila.

Art.  4º  Ao(À)  substituto(a)  legal  do(a)  Chefe  de Gabinete  da  Reitoria,
quando das ausências e impedimentos legais do(a) titular, ficam delegadas
as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições elencadas no
Art. 3º. 
Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art.  6º  Com  vistas  ao  cumprimento  de  suas  tarefas,  o(a)  Chefe  de
Gabinete  poderá  emitir  subdelegações  com  o  objetivo  de  distribuir
competências ou atribuições aos diversos setores da unidade e/ou aos(às)
Assessores(as) da Reitoria. 
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Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 277/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Coordenador(a) do Instituto Mercosul de Estudos Avançados da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Imea/Unila, com
previsão no Art. 97 do Regimento Geral da Unila. 

Art. 2º Ao(À) Coordenador(a) do Imea/Unila ficam delegadas as seguintes
competências, em observância às normas vigentes: 
I  -  autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores
lotados  no  Imea/Unila  ou  em  unidades  a  ele  subordinadas  e  para
docentes, pesquisadores ou outros convidados(as) a serviço da Unila e em
atuação em ações do Imea/Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias;
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo e de outros colegiados ligados ao Imea/Unila;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações do Imea/Unila;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes;
VI - autorizar o pagamento de bolsas ou outras despesas nos limites da lei
e do orçamento disponibilizado ao Imea/Unila; e
VII  -  emitir  e  assinar  termos  de  concessão  de  auxílios  e  de  bolsas
formalizados  com  agências  de  fomento  para  desenvolvimento  de
pesquisas avançadas.

Art.  3º  Ao(À)  Coordenador(a)  do  Imea/Unila  ficam  estabelecidas  as
seguintes atribuições, em observância às normas vigentes:
I  -  representar  o  Imea/Unila  em  solenidades  internas  e  externas  à
Universidade;
II  -  representar o Imea/Unila,  em âmbito interno à Universidade, bem
como  perante  a  órgãos  e  agências  governamentais  brasileiras  e
estrangeiras e as instituições e empresas nacionais e internacionais; 
III - administrar recursos humanos e bens materiais disponibilizados ao
Imea/Unila;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações do Imea/Unila;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados ao Imea/Unila;

VII - instituir com anuência do(a) Reitor(a) e do Conselho Universitário -
Consun, a política de estudos avançados da Unila, bem como promover
suas alterações quando necessárias; 
VIII - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
IX - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
X  -  coordenar  a  elaboração  do  Relatório  Anual  de  Atividades  do
Imea/Unila; 
XI  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas  às  questões  orçamentária  e  financeira  no  âmbito  do
Imea/Unila, inclusive no que tange à concessão de bolsas;
XII  -  zelar  pelo  adequado  andamento  das  atividades  do  Imea/Unila,
observando as previsões normativas vigentes;
XIII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao desenvolvimento dos estudos avançados na Unila;
XIV - coordenar e supervisionar o funcionamento das atividades a encargo
do Imea/Unila;
XV - manter banco de dados atualizado acerca das ações do Imea/Unila;
XVI - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila;
§1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pelo Imea/Unila  serão encaminhados à
decisão final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XVI  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior. 
XVII  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pelo
dirigente máximo da Unila.

Art.  4º  Ao(à)  substituto(a)  legal  do(a)  Coordenador(a)  do  Imea/Unila,
quando das ausências e impedimentos legais da/o titular, ficam delegadas
as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições elencadas no
Art. 3º. 
Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Coordenador(a)
do Imea/Unila poderá emitir subdelegações com o objetivo de distribuir
competências ou atribuições aos diversos setores do Instituto. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 300/2018/GR/Unila, publicada no
Boletim de  Serviço  nº  350,  de  18  de  maio  de  2018,  p.  3;  e  demais
disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020



UNILA Boletim de Serviço nº 73, de 21 de agosto de 2020, p. 4

PORTARIA Nº 278/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Chefe da Biblioteca Latino-Americana - Biunila, da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 89
do Regimento Geral da Unila. 

Art.  2º  Ao(À)  Chefe  da  Biblioteca  Latino-Americana  -  Biunila  ficam
delegadas  as  seguintes  competências,  em  observância  às  normas
vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo e de outros colegiados ligados à Biunila;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Biunila;
V - autorizar o pagamento de bolsas ou outras despesas nos limites da lei
e do orçamento disponibilizado à Biunila; e
VI - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes.

Art. 3º Ao(À) Chefe da Biunila ficam estabelecidas as seguintes atribuições
em observância às normas vigentes:
I  -  representar  a  Biunila  em  solenidades  internas  e  externas  à
Universidade;
II - representar a Biunila, em âmbito interno à Universidade, bem como
perante a órgãos e agências governamentais brasileiras e estrangeiras e as
instituições e empresas nacionais e internacionais; 
III  -  administrar  recursos  humanos  e bens materiais  disponibilizados à
Biunila;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Biunila;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à Biunila;
VII - instituir com anuência do(a) Reitor(a) e do Conselho Universitário -
Consun, a política de preservação e gestão de acervos da Unila, bem como
promover suas alterações quando necessárias; 
VIII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
IX - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Biunila; 
X  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas à questão orçamentária e financeira no âmbito da Biunila;
XI - zelar pelo adequado andamento das atividades da Biunila, observando
as previsões normativas vigentes;
XII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao aperfeiçoamento das atividades da Biunila;
XIII - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
da Biunila;
XIV - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua
área  para  aprovação  em instâncias  superiores,  quando  assim o  exigir
regulamentos superiores; 
XV - manter banco de dados atualizado acerca das ações da Biunila;
XVI - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de

despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Biunila serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XVI  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XVII  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pelo
dirigente máximo da Unila.

Art.  4º  Ao(à)  substituto(a)  legal  do(a)  Chefe  da  Biunila,  quando  das
ausências e impedimentos legais da/o titular, ficam delegadas as funções
elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições elencadas no Art. 3º. 
Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Chefe da Biunila
poderá emitir subdelegações com o objetivo de distribuir competências
ou atribuições aos diversos setores da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 279/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Chefe da Editora da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana -  Edunila,  com previsão no Art.  91 do Regimento Geral  da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Unila. 

Art.  2º  Ao(À)  Chefe  da Editora  da Unila  -  Edunila  ficam delegadas as
seguintes competências, em observância às normas vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo e de outros colegiados ligados à Edunila;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Edunila;
V - autorizar o pagamento de bolsas ou outras despesas nos limites da lei
e do orçamento disponibilizado à Edunila; e
VI - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes.

Art.  3º  Ao(À)  Chefe  da  Edunila  ficam  estabelecidas  as  seguintes
atribuições, em observância às normas vigentes:
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I  -  representar  a  Edunila  em  solenidades  internas  e  externas  à
Universidade;
II - representar a Edunila, em âmbito interno à Universidade, bem como
perante a órgãos e agências governamentais brasileiras e estrangeiras e as
instituições e empresas nacionais e internacionais; 
III  -  administrar  recursos  humanos  e bens materiais  disponibilizados à
Edunila;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Edunila;
V - propor implementações durante o Levantamento de Necessidades de
Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à Edunila;
VII - instituir com anuência do(a) Reitor(a) e do Conselho Universitário -
Consun, a política editorial da Unila, bem como promover suas alterações
quando necessárias; 
VIII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
IX - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Edunila; 
X  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas à questão orçamentária e financeira no âmbito da Edunila;
XI  -  zelar  pelo  adequado  andamento  das  atividades  da  Edunila,
observando as previsões normativas vigentes;
XII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem publicações ou o aperfeiçoamento das atividades da Edunila;
XIII - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
da Edunila;
XIV - assinar atos emanados do Conselho Editorial da Unila; 
XV - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
XVI - manter banco de dados atualizado acerca das ações da Edunila;
XVII - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila;
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Edunila serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XVII  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XVIII  -  realizar  outras  atividades inerentes à  pasta  ou  requeridas pelo
dirigente máximo da Unila.

Art.  4º  Ao(à)  substituto(a)  legal  do(a)  Chefe  da  Edunila,  quando  das
ausências e impedimentos legais da/o titular, ficam delegadas as funções
elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Chefe da Edunila
poderá emitir subdelegações com o objetivo de distribuir competências
ou atribuições aos diversos setores da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 280/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo  de  Pró-Reitor(a)  de  Graduação  da  Universidade  Federal  da
Integração Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 23, Inciso II, do
Estatuto da Unila. 

Art.  2º Ao(À)  Pró-Reitor(a)  de Graduação da Unila ficam delegadas as
seguintes competências, em observância às normas vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo e de outros colegiados ligados à Prograd;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Pró-Reitoria de Graduação;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes; 
VI - emitir e assinar termos de concessão e de pagamentos de auxílios e de
bolsas formalizados com agências de fomento para desenvolvimento de
atividades, projetos ou programas de ensino.
VII - autorizar o pagamento de despesas nos limites da lei e do orçamento
disponibilizado à Prograd; e
VIII  - coordenar os processos de seleção de discentes nacionais para a
Graduação.

Art. 3º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Graduação da Unila ficam estabelecidas as
seguintes atribuições, em observância às normas vigentes:
I  -  representar a Pró-Reitoria de Graduação em solenidades internas e
externas à Universidade;
II  -  representar  a  Pró-Reitoria  de  Graduação,  em  âmbito  interno  à
Universidade,  bem como perante a órgãos e agências governamentais
brasileiras  e  estrangeiras  e  as  instituições  e  empresas  nacionais  e
internacionais; 
III  -  administrar  recursos humanos e  bens materiais  disponibilizados à
Prograd;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Graduação da Unila;
V - propor implementações durante o Levantamento de Necessidades de
Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à Prograd;
VII  -  instituir  com  anuência  do(a)  Reitor(a)  e  de  órgãos  colegiados
competentes à matéria, as políticas concernentes à Graduação da Unila,
bem como promover suas alterações quando necessárias; 
VIII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações; 
IX - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Prograd; 
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X  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às questões orçamentária e financeira no âmbito da Prograd,
inclusive no que tange à concessão de bolsas;
XI  -  zelar  pelo adequado andamento das atividades da Graduação da
Unila, observando as previsões normativas vigentes;
XII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao aperfeiçoamento das atividades da Graduação da Unila;
XIII - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
da Prograd;
XIV - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua
área  para  aprovação  em instâncias  superiores,  quando  assim o  exigir
regulamentos superiores;
XV - propor, coordenar e supervisionar ações, projetos e programas que
visem a qualificação acadêmica, a permanência estudantil, a redução da
evasão e o sucesso estudantil na Graduação, fazendo-o em conjunto com
a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil - Prae, quando os temas forem
também pertinentes a essa unidade, e em parceria com a Pró-Reitoria de
Relações  Institucionais  e  Internacionais,  quando  se  tratarem  de
graduandos internacionais ou em mobilidade acadêmica. 
XVI  -  propor,  coordenar  e  supervisionar  ações,  projetos  e  programas
relacionados  ao  acompanhamento  de  egressos  da  Unila  de  forma  a
utilizar seus resultados para o aperfeiçoamento dos Cursos de Graduação
ofertados pela Universidade; 
XVII - acompanhar os resultados de avaliações e autoavaliações de cursos
e propor a partir deles ações para a melhoria;
XVIII  -  acompanhar  os  egressos  da Graduação  da Unila,  utilizando os
dados levantados para ações com vistas à melhoria dos cursos ofertados;
XIX - manter banco de dados atualizado acerca das ações da Prograd;
XX  -  colaborar  com  a  Pró-Reitoria  de  Relações  Institucionais  e
Internacionais - Proint em seleções de estudantes internacionais;
XXI - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Prograd serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XXI  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XXII  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art. 4º Ao(à) substituto(a) legal do(a) Pró-Reitor(a) de Graduação da Unila,
quando das ausências e impedimentos legais da/o titular, ficam delegadas
as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições elencadas no
Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Pró-Reitor(a) da
Graduação  poderá  emitir  subdelegações  com  o  objetivo  de  distribuir
competências ou atribuições aos diversos setores da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 42/2017/GR/Unila, publicada no
DOU nº 20, de 27 de janeiro de 2017, s. 2, p. 22; e demais disposições em
contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 281/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Pró-Reitor(a) de Extensão da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 23, Inciso II, do Estatuto da
Unila. 

Art.  2º  Ao(À)  Pró-Reitor(a)  de  Extensão  da  Unila  ficam  delegadas  as
seguintes competências, em observância às normas vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos  de  estudo  e  de  outros  colegiados  ligados  à  Pró-Reitoria  de
Extensão - Proex;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Proex;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes; 
VI - autorizar o pagamento de despesas nos limites da lei e do orçamento
disponibilizado à Pró-Reitoria de Extensão; e
VII - emitir e assinar termos de concessão e pagamento de auxílios e de
bolsas  formalizados  com  agências  de  fomento  para  atividades  de
Extensão.

Art. 3º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Extensão da Unila ficam estabelecidas as
seguintes atribuições em observância às normas vigentes:
I  -  representar  a  Pró-Reitoria  de Extensão  em solenidades  internas  e
externas à Universidade;
II  -  representar  a  Pró-Reitoria  de  Extensão,  em  âmbito  interno  à
Universidade,  bem como perante a órgãos e agências governamentais
brasileiras  e  estrangeiras  e  as  instituições  e  empresas  nacionais  e
internacionais; 
III  -  administrar  recursos humanos e  bens materiais  disponibilizados à
Proex;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Extensão da Unila;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à Proex;
VII - instituir com anuência do(a) Reitor(a) e do Conselho Universitário -
Consun,  a  políticas  concernentes  à  Extensão  da  Unila,  bem  como
promover suas alterações quando necessárias; 
VIII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
IX - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Proex; 
X  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às questões orçamentária e financeira no âmbito da Proex,
inclusive no que tange à concessão de bolsas;
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XI - zelar pelo adequado andamento das atividades da Extensão na Unila,
observando as previsões normativas vigentes;
XII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao aperfeiçoamento das atividades da Extensão na Unila;
XIII - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
da Proex;
XIV - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua
área  para  aprovação  em instâncias  superiores,  quando  assim o  exigir
regulamentos superiores; 
XV - manter banco de dados atualizado sobre atividades da Proex e zelar
por sua transparência legal;
XVI - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Proex serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XVI  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XVII  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art. 4º Ao(à) substituto(a) legal do(a) Pró-Reitor(a) de Extensão da Unila,
quando das ausências e impedimentos legais da/o titular, ficam delegadas
as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições elencadas no
Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Pró-Reitor(a) de
Extensão  poderá  emitir  subdelegações  com  o  objetivo  de  distribuir
competências ou atribuições aos diversos setores da unidade. 

Art.  7º  Ficam convalidados os  atos  praticados pelo(a)  Pró-Reitor(a)  de
Extensão da Unila entre 21 de agosto de 2017 e a data de entrada em
vigência desta Portaria.

Art.  8º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 9º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art.  10.  Ficam  revogadas  a  Portaria  nº  481/2012/GR/Unila  e  demais
disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 282/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo  de  Pró-Reitor(a)  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  Universidade

Federal da Integração Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 23,
Inciso II, do Estatuto da Unila. 

Art. 2º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação da Unila ficam
delegadas  as  seguintes  competências,  em  observância  às  normas
vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo e de outros colegiados ligados à PRPPG;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da PRPPG;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes; 
VI - emitir e assinar diplomas e certificados de conclusão de cursos de Pós-
Graduação da Unila;
VII - autorizar o pagamento de despesas nos limites da lei e do orçamento
disponibilizado à PRPPG; e
VIII - emitir e assinar termos de concessão e pagamento de auxílios e de
bolsas formalizados com agências de fomento para inovação, pesquisa
e/ou Pós-Graduação.

Art. 3º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação da Unila ficam
estabelecidas as seguintes atribuições em observância às normas vigentes:
I - representar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em solenidades
internas e externas à Universidade;
II - representar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em âmbito
interno  à  Universidade,  bem  como  perante  a  órgãos  e  agências
governamentais  brasileiras  e  estrangeiras  e  as  instituições  e  empresas
nacionais e internacionais; 
III  -  administrar  recursos humanos e  bens materiais  disponibilizados à
PRPPG;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da PRPPG da Unila;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à PRPPG;
VII - instituir com anuência do(a) Reitor(a) e do Conselho Universitário -
Consun, a políticas concernentes à pesquisa e à Pós-Graduação da Unila,
bem como promover suas alterações quando necessárias; 
VIII -coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações; 
IX - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da PRPPG; 
X  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às questões orçamentária e financeira no âmbito da PRPPG,
inclusive no que tange à concessão de bolsas;
XI - zelar pelo adequado andamento das atividades de Pesquisa e de Pós-
Graduação da Unila, observando as previsões normativas vigentes;
XII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que  visem ao  aperfeiçoamento  das  atividades  de  Pesquisa  e  de  Pós-
Graduação da Unila;
XIII - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
da PRPPG;
XIV - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua
área  para  aprovação  em instâncias  superiores,  quando assim o  exigir
regulamentos superiores; 
XV  -  elaborar  ações,  programas  e  projetos,  em  conjunto  com  as
coordenações  dos  programas  de  Pós-Graduação,  que  visem  à
permanência e reduzam a evasão discente e acompanhar os resultados
decorrentes das implementações;
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XVI - acompanhar os resultados de avaliações e autovaliações de cursos e
programas, propondo a partir deles ações para a melhoria;
XVII  -  elaborar  política  de  acompanhamento  de  egressos  da  Pós-
Graduação  da  Unila,  acompanhar  sua  implementação  pelos  cursos  e
programas e utilizar-se dos dados levantados para ações com vistas à
melhoria das ofertas;
XVIII - manter banco de dados atualizado acerca de programas lato sensu
e stricto sensu, bem como de ações da PRPPG;
XIX - coordenar a elaboração e a implementação da Política de Inovação e
Tecnologia na Unila;
XX - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela PRPPG serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XX  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XX  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art.  4º Ao(à) substituto(a) legal  do(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-
Graduação da Unila, quando das ausências e impedimentos legais da/o
titular, ficam delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das
atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Pró-Reitor(a) de
Pesquisa e Pós-Graduação poderá emitir subdelegações com o objetivo de
distribuir competências ou atribuições aos diversos setores da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9ª Ficam revogadas a Portaria nº 43/2017/GR/Unila,  publicada no
DOU  nº  20,  de  27  de  janeiro  de  2017,  s.  2,  p.  22;  a  Portaria  nº
485/2018/GR/Unila, publicada no DOU nº 137, de 18 de julho de 2018, s.
2, p. 27; e demais disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 283/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo  de  Pró-Reitor(a)  de  Administração,  Gestão  e  Infraestrutura  da
Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana  -  Unila,  com
previsão no Art. 23, Inciso II, do Estatuto da Unila. 

Art. 2º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Pró-Reitor(a) de Administração, Gestão e
Infraestrutura da Unila ficam delegadas as seguintes competências, em
observância às normas vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo, de equipes para encargo e de outros colegiados ligados
à Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura - Proagi;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Proagi;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes;
VI  -  assinar  e publicar editais de licitação e de chamada pública  para
aquisições e contratações;
VII  -  autorizar,  no  âmbito  da  Unila,  a  realização  de  licitações  nas
modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão, para
aquisição de materiais e serviços, execução de obras ou serviços e no
Regime Diferenciado de Contratações - RDC, para Execução de obras e
serviços de engenharia;
VIII  -  homologar  os  processos  licitatórios,  adjudicando  o  objeto  ou
promovendo o cancelamento, revogação ou anulação do certame;
IX - aplicar sanções administrativas, em sede de primeira instância;
X -  solicitar  adesão a Adesão de Registro de Preços -  ARPs de outros
órgãos públicos; 
XI - analisar, autorizar a adesão de órgãos públicos não participantes em
Adesão de Registro de Preços - ARPs formalizadas da Unila;
XII - autorizar contratações diretas;
XIII - autorizar a divulgação de Intenção de Registro de Preços - IRP para
processos classificados como Sistema de Registro de Preços - SRP;
XIV  -  autorizar  abertura  de  processo  de  dispensa,  inexigibilidade  e
importação, nos termos dos Arts. 24 e 25 da Lei nº 8666/1993; 
XV - autorizar e assinar atas de registro de preços;
XVI  -  instruir  alterações  e  formalizações  de  participações  de  órgãos
externos em licitações da Unila;
XVII - emitir, autorizar, assinar e publicar atos para: 
a)  designação  de  servidores  para  operar  o  Sistema  de  Concessão  de
Diárias e Passagens - SCDP, no âmbito da Unila;
b) autorização de servidores para condução de veículos oficiais da Unila;
c)  designação de pregoeiro e equipe de apoio  para os  fins da Lei  nº
10.520/2002 e do Decreto nº 3.555/2000;
d) designação de servidores para acompanhar e fiscalizar a execução de
contratos e de convênios nacionais;
e) designação de Comissões para os fins previstos nos Arts. 15, §8º, 51 e
73 I, b, da Lei nº 8.666/1993 bem como designação de comissão para os
fins previstos no Art. 34 da Lei nº 12.462/2011.
XVIII - demandar doações de bens de outros órgãos à Unila;
XIX - autorizar, dentro das normas legais, o desfazimento de bens móveis;
XX - administrar frota de veículos oficiais da Unila; e
XXI - ordenar despesas das ações relacionadas aos contratos sob gestão da
Proagi e subunidades subordinadas.

Art. 3º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Unila  ficam estabelecidas  as  seguintes  atribuições,  em observância  às
normas vigentes:
I - representar a Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura em
solenidades internas e externas à Universidade;
II - representar a Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura,
em âmbito interno à Universidade, bem como perante a órgãos e agências
governamentais  brasileiras  e  estrangeiras  e  as  instituições  e  empresas
nacionais e internacionais; 
III  -  administrar  recursos humanos e  bens materiais  disponibilizados à
Proagi;
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IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Proagi da Unila;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI  -  analisar,  autorizar,  coordenar,  supervisionar e executar  atividades,
serviços, programas e projetos a encargo da Proagi;
VII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
VIII  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às questões orçamentária e financeira no âmbito da Proagi;
IX - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação que
visem  ao  desenvolvimento  e  a  melhoria  dos  serviços  prestados  pela
Proagi;
X - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
XI - propor o Calendário Anual de Compras da Unila;
XII  -  aprovar  Termos  de  Referência  e  Projetos  Básicos  mediante
justificativa de necessidade da contratação;
XIII - abrir processos de compras e contratações com base em demandas
registradas pelas áreas; 
XIV - executar e manter o cadastramento dos Contratos e termos aditivos
no Sistema de Contratos do Governo Federal - Sicon;
XV - emitir atestado de capacidade técnica de empresas contratadas pela
Unila;
XVI - coordenar as ações de parcerias que envolvam o compartilhamento
de espaços entre instituições;
XVII  -  implementar  nos  termos  da  legislação  e  do  plano  de  logística
sustentável da Unila ações de sustentabilidade;
XVIII - gerenciar a manutenção da infraestrutura predial locada e própria;
XIX - gerenciar a manutenção de equipamentos de uso compartilhado,
exceto equipamentos de laboratórios; 
XX - atuar como proponente do cartão de suprimentos sob gestão da
Proagi;
XXI - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações;
XXII - Manter banco de dados atualizado acerca de ações da Proagi;
XXIII - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Proagi serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XXIII  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XXIV - realizar outras atividades pertinentes à pasta ou que lhe forem
requeridas pelo dirigente máximo da Unila.

Art.  4º  Ao(à)  substituto(a)  legal  do(a)  Pró-Reitor(a)  de  Administração,
Gestão e Infraestrutura da Unila, quando das ausências e impedimentos
legais da/o titular, ficam delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o
exercício das atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Pró-Reitor(a) de
Administração, Gestão e Infraestrutura poderá emitir subdelegações com

o objetivo de distribuir competências ou atribuições aos diversos setores
da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 1.261/2016/GR/Unila, publicada no
DOU  nº  184,  de  23  de  setembro  de  2016,  s.  2,  p.  25;  Portaria  nº
870/2018/GR/Unila, publicada no DOU nº 249, de 28 de dezembro de
2018, s. 2, p. 41; e demais disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 284/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo  de  Pró-Reitor(a)  de  Planejamento,  Orçamento  e  Finanças  da
Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana  -  Unila,  com
previsão no Art. 23, Inciso II, do Estatuto da Unila. 

Art. 2º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças da
Unila  ficam  delegadas  as  seguintes  competências,  em  observância  às
normas vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e de passagens nacionais para servidores e
convidados(as) a serviço da Unila; 
III - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
IV - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo, de equipes para encargo e de outros colegiados ligados
à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - Proplan;
V - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às matérias de planejamento, orçamento
e finanças;
VI - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes;
VII - assinar comunicações pertinentes à Proplan;
VIII - assinar, em conjunto com o contador responsável, as demonstrações
contábeis anuais da Unila;
IX -  autorizar o pagamento de despesas da Unila por meio de ordens
bancárias;
X - ordenar despesas e proceder suas liquidações;
XI - autorizar pedidos de concessão de suprimento de fundos das unidades
e julgar suas prestações de contas e impor multas cabíveis;
XII - autorizar o credenciamento de usuários e cadastradores dos sistemas
SIAFI, Tesouro Gerencial, SIASG e seus subsistemas;
XIII - designar servidores para os encargos de gestor financeiro, contador
responsável,  responsável  pela conformidade dos registros de Gestão e
conformidade contábil; e
XIV - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, projetos
e programas relacionados às atividades da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças. 
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Art. 3º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças da
Unila  ficam  estabelecidas  as  seguintes  atribuições  em  observância  às
normas vigentes:
I - representar a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamentos e Finanças da
Unila, em âmbitos interno e externo à Universidade, inclusive junto aos
órgãos  federais,  estaduais  e  municipais,  órgãos  administrativos  ou
judiciais, bem como a rede bancária; 
II  -  coordenar  e  supervisionar  o  funcionamento  das  atividades  de
planejamento, orçamento e finanças na Unila;
III  -  administrar  recursos  humanos  e bens materiais  disponibilizados à
Proplan;
IV - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
V - coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a
proposta de distribuição interna do orçamento da Unila, de acordo com a
legislação vigente e as prioridades pré-determinadas em planejamentos e
pela gestão;
VI - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Proplan da Unila;
VII - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VIII - coordenar a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade e
do Plano Anual de Ação da Proplan, bem como implementar, acompanhar
e avaliar as atividades oriundas dos planejamentos citados;
IX  -  coordenar  as  elaborações  dos  Planos  de  Desenvolvimento  das
Unidades  -  PDUs  e  dos  Planos  Anuais  -  PAs,  orientando  as  unidades
acadêmicas e administrativas na constituição destes seus planejamentos e
no acompanhando suas implementações;
X - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Proplan; 
XI  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às questões orçamentária e financeira no âmbito da Proplan;
XII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao desenvolvimento e a melhoria dos serviços prestados pela
Proplan;
XIII - coordenar, em conjunto com o Gabinete da Reitoria, o processo de
elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI;
XIV - assessorar o Gabinete da Reitoria na elaboração do Plano de Gestão,
especialmente  no  que  tange  aos  elementos  que  impactarão  na
elaboração dos Plano de Desenvolvimento de Unidades -  PDUs e dos
Planos Anuais - PAs;
XV - estabelecer diretrizes, normas de procedimento e métodos aplicáveis
às  atividades  de  planejamento  organizacional,  modernização
administrativa,  desenvolvimento  institucional  e  aprimoramento  dos
métodos de gestão após acordo com o gestor máximo da Unila;
XVI  -  coordenar,  anualmente,  os  processos de avaliações do Plano de
Desenvolvimento Institucional, do Plano de Gestão, dos PDUs e dos PAs
junto  às  unidades  acadêmicas  e  administrativas,  levando  em
consideração,  além  de  outros  aspectos,  os  resultados  alcançados  nos
citados planejamentos, os relatórios elaborados pela Comissão Própria de
Avaliação e os impactos na comunidade;
XVII  -  coordenar,  com  anuência  do  Comitê  de  Governança,  Riscos  e
Integridade,  a  construção,  a  implementação  e  a  avaliação  da  política
global de governança, riscos e integridade;
XVIII  -  orientar às unidades sobre matérias relacionadas à governança,
mapeamento  de  processos,  gestão  de  riscos,  controles  internos  e
integridade;
XIX - estabelecer, em conjunto com a Coordenadoria de Informações e
Regulação Institucional - Ciri, os indicadores de desempenho institucional
a serem utilizados na Unila; 
XX  -  contribuir  com  a  Coordenadoria  de  Informações  e  Regulação
Institucional para a construção periódica de indicadores de desempenho
institucional;
XXI - assessorar o Gabinete da Reitoria na elaboração do Relato Integrado
de Gestão; 

XXII - assessorar o Gabinete da Reitoria, sob demanda, nos procedimentos
e  métodos  relativos  às  mudanças  da  estrutura  organizacional
Universitária;
XXIII - prestar apoio técnico, sob demanda dos órgãos, à elaboração e
implementação de projetos de desenvolvimento institucional;
XXIV  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às matérias orçamentária e financeira no âmbito da Unila,
zelando pelo responsável uso dos recursos orçamentários disponíveis;
XXV - elaborar expedientes contendo as solicitações de alterações na Lei
Orçamentária  Anual,  com  a  anuência  do  reitor,  inserindo-os  nos
respectivos  sistemas  estruturantes  do  Governo  Federal,  observado  os
prazos e legislações pertinentes;
XXVI - sistematizar o processo de estimativa e reestimativa de receitas
próprias da Unila, considerando os períodos pré-determinados;
XXVII  -  acompanhar e proceder a descentralização de créditos entre a
Unila e outros órgãos federais, dando ciência às unidades responsáveis
pela execução;
XXVIII  -  realizar as atividades de execução orçamentária no âmbito da
Unila,  relativos  ao  (à)  alocação  do  orçamento  nas  unidades  gestoras,
monitoramento da execução orçamentária e elaboração dos relatórios e
demonstrativos oriundos da execução Orçamentária;
XXIX - gerenciar os limites orçamentários e financeiros da Universidade;
XXX - manter banco de dados atualizado acerca de ações da Proplan;
XXXI - atuar como proponente do cartão de suprimentos sob gestão da
Proplan;
XXXII  -  atuar  como  proponente  e  ordenador  de  despesas  nos
afastamentos do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e
garantia  de despesas  de diárias  e  de passagens  para  análise  final  da
autoridade máxima da Unila; e

§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Proplan serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).

§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XXXII  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XXXIII  -  realizar outras atividades inerentes à pasta ou requeridas pela
autoridade máxima da Unila.

Art.  4º  Ao(à)  substituto(a)  legal  do(a)  Pró-Reitor(a)  de  Planejamento,
Orçamento e Finanças da Unila, quando das ausências e impedimentos
legais da/o titular, ficam delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o
exercício das atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Pró-Reitor(a) de
Planejamento, Orçamento e Finanças poderá emitir subdelegações com o
objetivo de distribuir competências ou atribuições aos diversos setores da
unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 1260/2016/GR/Unila, publicada no
DOU  nº  184,  de  23  de  setembro  de  2016,  s.  2,  p.  24-25  e  demais
disposições em contrário.
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Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 285/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Pró-Reitor(a) de Assuntos Estudantis da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 23, Inciso II, do
Estatuto da Unila. 

Art.  2º  Ao(À)  Pró-Reitor(a)  de  Assuntos  Estudantis  da  Unila  ficam
delegadas  as  seguintes  competências,  em  observância  às  normas
vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e de passagens nacionais para servidores
ou convidados(as) a serviço da Unila; 
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo, de equipes para encargo e de outros colegiados ligados
à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - Prae;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Prae;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes;
VI - assinar comunicações pertinentes à Prae;
VII - expedir documentos relativos aos auxílios de assistência estudantil
concedidos pela universidade; e
VIII - autorizar o pagamento de bolsas ou outras despesas nos limites da
lei e do orçamento disponibilizado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

Art.  3º  Ao(À)  Pró-Reitor(a)  de  Assuntos  Estudantis  da  Unila  ficam
estabelecidas as seguintes atribuições em observância às normas vigentes:
I - representar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Unila, em âmbitos
interno e externo à Universidade; 
II - coordenar e supervisionar o funcionamento das atividades a encargo
da Prae;
III  -  administrar  recursos  humanos  e bens materiais  disponibilizados à
Prae;
IV - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
V - implementar ações com vistas à efetivação da a política de assistência
estudantil da Unila, a ser aprovada pelo Conselho Universitário; 
VI  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas  à  questão  orçamentária  e  financeira  no  âmbito  da  Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis;
VII  -  analisar  e  autorizar  a  execução  de  ações,  serviços,  projetos  e
programas relacionados à assistência estudantil na Unila
VIII  -  coordenar,  executar  e  supervisionar  ações,  serviços,  projetos  e
programas referentes à Assistência Estudantil, inclusive no que se refere às
aplicações  de recursos  advindos  do Programa Nacional  de  Assistência
Estudantil;;
IX - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação que
visem ao desenvolvimento da assistência estudantil; 

X - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
XI - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
XII - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Prae; 
XIII - coordenar e supervisionar ações, programas e projetos que visem à
permanência, reduzam a evasão e aumentem as taxas de sucesso discente
em situação de vulnerabilidade social, fazendo-o, sempre que necessário,
em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação e, no caso de estudantes
internacionais, em conjunto com a Pró-Reitoria de Relações Institucionais
e Internacionais;
XIV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Prae;
XV  -  mapear  anualmente  o  perfil  discente  da  Unila,  como  fonte  de
subsídio para  a  criação,  o  acompanhamento e a  avaliação das ações,
serviços, projetos e programas relacionados à assistência estudantil  na
Unila e demais atividades das unidades acadêmicas e administrativas;
XVI  -  manter  banco  de  dados  atualizado  acerca  de  bolsas  de  fins
assistenciais  concedidas,  inclusive  por  órgãos  de  financiamento
estrangeiros, a estudantes da Unila, bem como sobre ações da Prae;
XVII - coordenar o funcionamento do alojamento estudantil nos termos
dos regramentos vigentes;
XVIII - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Prae serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XVIII  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XIX  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art.  4º  Ao(à)  substituto(a)  legal  do(a)  Pró-Reitor(a)  de  Assistência
Estudantil da Unila,  quando das ausências e impedimentos legais da/o
titular, ficam delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das
atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Pró-Reitor(a) de
Assistência  Estudantil  poderá  emitir  subdelegações com o objetivo de
distribuir competências ou atribuições aos diversos setores da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 192/2019/GR/Unila, publicada no
Boletim de Serviço nº 439,  de 17 de abril  de  2019,  p.  4-5;  e demais
disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020
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PORTARIA Nº 286/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 23, Inciso II, do
Estatuto da Unila. 

Art. 2º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas da Unila ficam delegadas
as seguintes competências, em observância às normas vigentes: 
I - autorizar:
a) as alterações de lotação, remoções e as localizações de exercício de
servidores técnicos administrativos em educação;
b)  processos  seletivos  e  concursos  para  contratações  de  professores
substitutos, visitantes ou visitantes estrangeiros; 
c) os pagamentos de despesas relativas a auxílios-funerais, de que tratam
os arts. 226 a 228 da Lei n° 8.112/1990;
d) os pagamentos de ajuda de custo, de transporte, de adicional noturno,
de auxílio-natalidade, de auxílio pré-escolar e de auxílio-moradia;
e)  as  prorrogações  ou  as  antecipações  da  jornada  de  trabalho  dos
servidores técnicos administrativos em educação;
f)  os  pagamentos  de  vantagens  de  pessoal  docente  e  de  técnicos
administrativos  em educação  por  meio  de qualquer agência  bancária,
inclusive utilizando-se de transferência de um banco para outro, quando
houver interesse ou a pedido;
g)  procedimentos  cabíveis  para  cumprimento  do  Art.  97  da  Lei  nº
8.112/90;
h) averbações de tempo de serviço;
i)  as  despesas  com  passagens  e  diárias  nacionais  de  servidores  ou
convidados(as)  a  serviço  da  Unila,  obedecidas  as  disposições  legais
vigentes; 
j) afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem ao período
de 5 (cinco) dias;
k) as averbações e as desaverbações de tempo de serviço; 
l) descontos previstos no Art. 44 da Lei 8.112/1990; e
m)  Justificadamente  a  participação  em  ação  de  desenvolvimento  de
pessoas com custo total superior ao custo de participação em evento com
objetivo similar na própria localidade de exercício, vedada a subdelegação.
II - assinar:
a) atos de inclusão dos servidores no quadro permanente; 
b) designações de dependentes para fins de pensão civil;
c) editais de concursos públicos e de processos seletivos;
d) atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de grupos de
estudo, de equipes para encargo e de outros colegiados ligados à Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas - Progepe;
e) documentos junto aos órgãos competentes para vistos temporários ou
permanentes para posse ou contratação de estrangeiros;
f) comunicações pertinentes à Progepe.
III - conceder:
a) progressões, promoções, acelerações da promoção e retribuições por
titulação aos servidores docentes;
b) progressões por mérito ou por capacitação, bem como incentivos à
qualificação aos servidores técnicos administrativos em educação;
c)  adicionais  aos  servidores  que  trabalham  de  forma  permanente  ou
habitual em locais insalubres, periculosos ou com exposição ao raios-x;
d)os exercícios de horários especiais de que trata o Art. 98 da Lei n°.
8.112/1990 aos servidores estudantes e  aos servidores portadores de
deficiência;
e) afastamento para exercício de mandato eletivo; e
f) licenças e afastamentos, exceto aquelas(es) com delegação vedada por
lei;
IV - emitir e, quando for o caso, publicar:

a)  atos  normativos  e  administrativos,  bem  como  comunicações
pertinentes às ações da Progepe;
b) certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou não
com outros entes;
c) declarações de vacância por falecimento, aposentadoria ou em razão de
posse em outro cargo inacumulável;
d) certidões, atestados e declarações referentes ao registro de pessoal; e
e) apostilamentos de retificações de dados pessoais de servidores.
V - designar e dispensar: 
a)  substitutos  eventuais  de  funções  gratificadas,  de  funções  de
coordenação de curso e de cargos comissionados. 

Art.  3º  Ao(À)  Pró-Reitor(a)  de  Gestão  de  Pessoas  da  Unila  ficam
estabelecidas  as  seguintes  atribuições,  em  observância  às  normas
vigentes:
I - representar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Unila, em âmbitos
interno e externo à Universidade; 
II - coordenar e supervisionar o funcionamento das atividades a encargo
da Progepe;
III  -  administrar  recursos humanos e  bens materiais  disponibilizados à
Progepe;
IV - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
V  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas  à  questão  orçamentária  e  financeira  no  âmbito  da  Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas;
VI - analisar, autorizar e coordenar a execução de ações, serviços, projetos
e programas relacionados à gestão de pessoas na Unila;
VII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao desenvolvimento da gestão de pessoas; 
VIII  -  planejar,  coordenar  e  implementar  a  elaboração  do  Plano
Desenvolvimento  de  Pessoas  -  PDP,  garantindo  que  sua  composição
atenda aos parâmetros legais e às necessidades da Universidade;
IX  -  acompanhar  a  aprovação  do  PDP  na  Unila  e  zelar  por  sua
implementação;
X - coordenar a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade e do
Plano Anual de Ações da Progepe, bem como implementar, acompanhar e
avaliar as atividades oriundas dos planejamentos citados; 
XI - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Progepe; 
XII - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Progepe;
XIII - mapear o perfil dos servidores da Unila, como fonte de subsídio para
a criação, o acompanhamento e a avaliação das ações, serviços, projetos e
programas relacionados à gestão de pessoas na Unila;
XIV  -  manter  banco  de  dados  atualizado  acerca  de  vagas  funcionais,
mobilidade de servidores e das ações desenvolvidas pela Progepe;
XV - manter histórico de gestores, titulares e substitutos, atualizado com
informações pessoais e funcionais exigidas para a composição do Relato
Integrado de Gestão;
XVI - Submeter para deliberação do Conselho Universitário e implementar
a política de gestão de pessoas da Unila;
XVII - planejar e executar atividades concernentes a concursos públicos,
processos  seletivos  e  ingresso  de  servidores  e  de  colaboradores
temporários;
XVIII  -  planejar,  coordenar,  avaliar  e  executar  atividades  referentes  ao
levantamento  de  necessidade  de  pessoal  e  à  alocação  de  força  de
trabalho;
XIX  -  analisar,  apresentar  elaborar  parecer  consubstanciado  por
argumentos  legais  e  de  mérito  e  opinar  ao(à)  Reitor(a)  acerca  de
processos de mobilidade externa de servidores;
XX - preparar os atos de concessões e de alterações funcionais quando a
decisão sobre eles for privativa da autoridade máxima da Unila;
XXI  -  analisar  e  opinar  emitir  parecer  sobre  infrações  supostamente
cometidas por servidores;
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XXII - fazer cumprir e implementar na Unila as determinações, orientações
e demais manifestações de órgãos centrais de gerenciamento de pessoal;
XXIII - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias  e  passagens  garantidas  pela  Progepe  serão  encaminhados  à
decisão final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XXIII  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XXIV  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art. 4º Ao(à) substituto(a) legal do(a) Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas
da Unila, quando das ausências e impedimentos legais da/o titular, ficam
delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições
elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Pró-Reitor(a) de
Gestão  de  Pessoas  poderá  emitir  subdelegações  com  o  objetivo  de
distribuir competências ou atribuições aos diversos setores da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 965/2016/GR/Unila, publicada no
DOU nº 110, de 10 de junho de 2016, s. 2, p. 9; e demais disposições em
contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 287/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo  de  Pró-Reitor(a)  de  Relações  Institucionais  e  Internacionais  da
Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana  -  Unila,  com
previsão no Art. 23, Inciso II, do Estatuto da Unila. 

Art. 2º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Relações Institucionais e Internacionais da
Unila  ficam  delegadas  as  seguintes  competências,  em  observância  às
normas vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II -autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.

III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos  de  estudo  e  de  outros  colegiados  ligados  à  Pró-Reitoria  de
Relações Institucionais e Internacionais - Proint;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como  comunicações  pertinentes às  ações  da  Pró-Reitoria  de Relações
Institucionais e Internacionais;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes; 
VI - emitir e assinar termos de concessão e pagamento de auxílios e de
bolsas formalizados com agências de fomento para desenvolvimento de
atividades, projetos ou programas relacionados à Proint; 
VII - planejar gastos e autorizar o pagamento de despesas nos limites da lei
e do orçamento disponibilizado à Proint;
VIII  -  coordenar e executar  a  seleção de estudantes internacionais  de
Graduação, mantendo, para tanto, contatos contínuos com a Pró-Reitoria
de Graduação;
IX -  autorizar,  coordenar e acompanhar a celebração de convênios  ou
outras formas de cooperação a serem firmados pela Unila com órgãos
públicos ou não; e
X - emitir, autorizar, assinar e publicar a designações de servidores para
acompanhar e fiscalizar a execução de convênios ou outras formas de
cooperação.

Art. 3º Ao(À) Pró-Reitor(a) de Relações Institucionais e Internacionais da
Unila  ficam estabelecidas  as  seguintes  atribuições,  em observância  às
normas vigentes:
I - representar a Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais
em solenidades internas e externas à Universidade;
II - representar a Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais,
em âmbito interno à Universidade, bem como perante a órgãos e agências
governamentais  brasileiras  e  estrangeiras  e  as  instituições  e  empresas
nacionais e internacionais; 
III  -  administrar  recursos humanos e  bens materiais  disponibilizados à
Proint;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Unila pertinentes à Proint;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à Proint;
VII - implementar a política concernente à internacionalização da Unila,
bem como promover suas alterações quando necessárias; 
VIII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
IX - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Proint; 
X  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às questões orçamentária e financeira no âmbito da Proint,
inclusive no que tange à concessão de bolsas;
XI  -  zelar  pelo  adequado  andamento  das  relações  institucionais  e
internacionais da Unila, observando as previsões normativas vigentes;
XII - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
da Proint;
XIII - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
XIV - colaborar, nos limites de suas competências, em ações, projetos e
programas da Pró-Reitoria de Graduação ou da Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil que visem o acompanhamento de egressos, a permanência e o
sucesso de estudantes de Graduação da Unila; 
XV  -  executar  os  procedimentos  necessários  para  a  formalização,
celebração, registro e publicação dos instrumentos de parceria firmados
pela Unila;
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XVI  -  manter  banco  de  dados  atualizado  acerca  dos  estudantes
selecionados em processos seletivos coordenados pela Proint, bem como
sobre ações da Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais;
XVII - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Proint serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XVII  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XVII  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art.  4º  Ao(à)  substituto(a)  legal  do(a)  Pró-Reitor(a)  de  Pró-Reitoria  de
Relações Institucionais e Internacionais da Unila, quando das ausências e
impedimentos legais da/o titular, ficam delegadas as funções elencadas no
Art. 2º e o exercício das atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Pró-Reitor(a) de
Relações Institucionais e Internacionais poderá emitir subdelegações com
o objetivo de distribuir competências ou atribuições aos diversos setores
da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 798/2015/GR/Unila, publicada no
Boletim de Serviço nº 173, de 9 de outubro de 2015, p. 5-6; e demais
disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 288/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Secretário(a) de Comunicação Social da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 23, Inciso III, do
Estatuto da Unila. 

Art.  2º  Ao(À)  Secretário(a)  de  Comunicação  Social  da  Unila  ficam
delegadas  as  seguintes  competências,  em  observância  às  normas
vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.

III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos  de  estudo  e  de  outros  colegiados  ligados  à  Secretária  de
Comunicação Social - Secom;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Secretaria de Comunicação;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes; e
VI - autorizar o pagamento de bolsas ou outras despesas nos limites da lei
e do orçamento disponibilizado à Secom.

Art.  3º  Ao(À)  Secretário(a)  de  Comunicação  Social  da  Unila  ficam
estabelecidas as seguintes atribuições em observância às normas vigentes:
I  -  representar  a  Secretaria  de  Comunicação  Social  em  solenidades
internas e externas à Universidade;
II  -  representar  a  Secretaria  de  Comunicação,  em  âmbito  interno  à
Universidade,  bem como perante a órgãos e agências governamentais
brasileiras  e  estrangeiras  e  as  instituições  e  empresas  nacionais  e
internacionais; 
III  -  administrar  recursos humanos e  bens materiais  disponibilizados à
Secom;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Unila pertinentes à Secom;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à Secom;
VII  -  implementar  a  política  de  comunicação  da  Unila,  bem  como
promover suas alterações quando necessárias; 
VIII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
IX - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Secom; 
X  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às questões orçamentária e financeira no âmbito da Secom;
XI - implementar a política de comunicação na Unila;
XII - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
da Secom;
XIII - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
XIV - propor, coordenar e implementar ações, projetos e programas na
área de comunicação da Unila; 
XV - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao desenvolvimento das atividades de comunicação da Unila;
XVI  -  zelar  pela  adequações  da  linguagem  e  da  apresentação  de
documentos e textos a serem publicizados em canais de comunicação
oficial da Unila; 
XVII - manter banco de dados atualizado acerca das ações da Secom;
XVIII - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Secom serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XVIII  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XIX  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art. 4º Ao(à) substituto(a) legal do(a) Secretário(a) de Comunicação Social
da Unila, quando das ausências e impedimentos legais da/o titular, ficam
delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das atribuições
elencadas no Art. 3º. 
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Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Secretário(a) de
Comunicação Social da Unila poderá emitir subdelegações com o objetivo
de distribuir competências ou atribuições aos diversos setores da unidade.

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 335/2016/GR/Unila, publicada no
Boletim de Serviço nº 196, de 11 de março de 2016, p. 37-38; e demais
disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 289/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Secretário(a) de Apoio Científico e Tecnológico da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana - Unila, com previsão no Art. 23,
Inciso III, do Estatuto da Unila. 

Art.  2º Ao(À)  Secretário(a)  de Apoio Científico e Tecnológico da Unila
ficam delegadas as seguintes competências, em observância às normas
vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos de estudo e de outros colegiados ligados à Secretária de Apoio
Científico e Tecnológico - Sact;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Sact;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes; 
VI - autorizar o pagamento de bolsas ou outras despesas nos limites da lei
e do orçamento disponibilizado à Sact; e
VII  -  solicitar  e  coordenar  os  processos  relacionados  aos  pedidos  de
registro  e  licença  de  funcionamento  de  laboratórios  junto  à  Polícia
Federal, Exército, Polícia Civil e outros Órgãos, com vistas à aquisição e ao
gerenciamento dos reagentes/materiais químicos controlados.

Art.  3º Ao(À)  Secretário(a)  de Apoio Científico e Tecnológico da Unila
ficam estabelecidas as seguintes atribuições, em observância às normas
vigentes:
I  -  representar  a  Secretaria  de  Apoio  Científico  e  Tecnológico  em
solenidades internas e externas à Universidade;

II - representar a Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico, em âmbito
interno  à  Universidade,  bem  como  perante  a  órgãos  e  agências
governamentais  brasileiras  e  estrangeiras  e  as  instituições  e  empresas
nacionais e internacionais; 
III - administrar recursos humanos e bens materiais disponibilizados à Sact;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Unila pertinentes à Sact;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à Sact; 
VII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais - PAs, e zelar por
suas implementações e avaliações;
VIII - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Sact; 
IX  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  atividades
relacionadas às questões orçamentária e financeira no âmbito da Sact;
X  -  colaborar  com  a  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  Pós-Graduação  na
constituição e na implementação da Política de Inovação e Tecnologia na
Unila;
XI - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
da Sact;
XII - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
XIII - propor, coordenar e implementar ações, projetos e programas na
área de atuação da Sact;
XIV - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao desenvolvimento das atividades da Sact na Unila;
XV - manter banco de dados atualizado acerca do uso de laboratórios por
demandas de ensino, de pesquisa ou Extensão, bem como sobre todas as
ações da Sact;
XVI - coordenar as ações de parceria entre instituições públicas e privadas
e a Universidade, as quais envolvam o compartilhamento de laboratórios
entre instituições;
XVII  -  planejar  e  gerenciar  as  contratações  necessárias  (materiais  e
serviços)  para  suprir  as  demandas  de  funcionamento  dos  espaços
laboratoriais;
XVIII  -  implementar  nos  termos  da  legislação  e  do  plano de logística
sustentável da Unila ações de sustentabilidade;
XIX - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Sact serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XIX  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XX  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art. 4º Ao(à) substituto(a) legal do(a) Secretário(a) de Apoio Científico e
Tecnológico da Unila, quando das ausências e impedimentos legais da/o
titular, ficam delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das
atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Secretário(a) de
Apoio Científico e Tecnológico da Unila poderá emitir subdelegações com
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o objetivo de distribuir competências ou atribuições aos diversos setores
da unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 334/2016/GR/Unila, publicada no
Boletim de Serviço nº 196, de 11 de março de 2016, p. 37; e demais
disposições em contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 290/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo  de  Secretário(a)  de  Secretaria  de  Implantação  do  Campus  da
Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana  -  Unila,  com
previsão no Art. 23, Inciso III, do Estatuto da Unila. 

Art. 2º Ao(À) Secretário(a) de Implantação do Campus, da Unila, ficam
delegadas  as  seguintes  competências,  em  observância  às  normas
vigentes: 
I - autorizar despesas de diárias e passagens nacionais para servidores ou
convidados(as) a serviço da Unila;
II - autorizar afastamentos no País, a serviço, desde que não ultrapassem
ao período de 5 (cinco) dias.
III - assinar atos oficiais relativos à eleição e à formação de comissões, de
grupos  de  estudo  e  de  outros  colegiados  ligados  à  Secretaria  de
Implantação do Campus - Secic;
IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem
como comunicações pertinentes às ações da Secic;
V - emitir certificados de eventos realizados pela unidade em parceria ou
não com outros entes; 
VI - autorizar o pagamento despesas nos limites da lei e do orçamento
disponibilizado à Secic; e
VII - solicitar a entes públicos ou privados, assinando em nome da Unila,
pedidos  de  registros  ou  de  licenças  necessários  para  construções,
reformas e funcionamento de prédios ocupados ou a serem ocupados
pela Unila.

Art.  3º Ao(À) Secretário(a)  de Implantação do Campus da Unila ficam
estabelecidas  as  seguintes  atribuições,  em  observância  às  normas
vigentes:
I - representar a Secretaria de Implantação do Campus em solenidades
internas e externas à Universidade;
II  -  representar  a  Secretaria  de  Implantação  do  Campus,  em  âmbito
interno  à  Universidade,  bem  como  perante  a  órgãos  e  agências
governamentais  brasileiras  e  estrangeiras  e as  instituições e empresas
nacionais e internacionais; 
III  -  administrar  recursos  humanos  e bens materiais  disponibilizados à
Secic;

IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram dados ou informações da Unila pertinentes à Secic;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à Secic; 
VII - coordenar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento  e  Finanças  -  Proplan,  a  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento de Unidade - PDU e dos Planos Anuais de Ações - PAs da
Secic, e zelar por suas implementações;
VIII - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Secic; 
IX - planejar, coordenar e supervisionar a execução de atividades, inclusive
relacionadas às questões orçamentária e financeira, no âmbito da Secic;
X - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
XI - propor, coordenar e implementar ações, projetos e programas na área
de atuação da Secic;
XII - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação
que visem ao desenvolvimento das atividades da Secic na Unila;
XIII - manter banco de dados atualizado acerca das ações da Secic;
XIV  -  planejar  e  gerenciar,  em  conjunto  com  a  Pró-Reitoria  de
Administração, Gestão e Infraestrutura, as contratações de materiais e de
serviços  necessárias  para  suprir  as  demandas  de  funcionamento  dos
espaços construídos ou reformados pela Unila;
XV - elaborar, por demanda ou a partir de estudos próprios, propostas e
projetos para uso de espaços, negociando com as áreas a ocuparem os
espaços mudanças técnica e administrativamente possíveis;
XVI - elaborar desenhos técnicos e estudo de layout, conforto ambiental,
acessibilidade,  acústica,  dentre  outros,  relacionados  à  arquitetura  e
engenharia; 
XVII - planejar e propor à autoridade máxima da Unila e às autoridades
interessadas espaços e estruturas compartilhadas, visando a melhoria e a
racionalização de uso de espaços próprios e locados;
XVIII  -  fiscalizar e avaliar imóveis para locação, aquisição, alienação ou
sobre o qual a universidade mantenha interesse, fazendo-o por demanda
ou por necessidade verificada pela Secic;
XIX  -  especificar  tecnicamente os  materiais  referentes  à  infraestrutura
predial de construções e reformas, bem como estimar quantitativamente
o uso e o planejamento de aquisições, em conjunto com a Pró-Reitoria de
Administração, Gestão e Infraestrutura; 
XX - projetar e propor adequações aos espaços em obediência à legislação
vigente  e  ao  plano  de  logística  sustentável  da  Unila  ações  de
sustentabilidade; 
XXI - atuar como proponente e ordenador de despesas nos afastamentos
do País, encaminhando seu posicionamento substanciado e garantia de
despesas  de  diárias  e  de  passagens  para  análise  final  da  autoridade
máxima da Unila; e
§ 1º Somente processos com posicionamento positivo e com despesas de
diárias e passagens garantidas pela Secic serão encaminhados à decisão
final do(a) Reitor(a).
§2º  Os  dispostos  no  Inciso  XX  e  no  §1º  também  se  aplicam  a
convidados(as) advindos do exterior.
XXII  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art.  4º Ao(à) substituto(a) legal  do(a)  Secretário(a)  de Implantação do
Campus  da  Unila,  quando  das  ausências  e  impedimentos  legais  da/o
titular, ficam delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o exercício das
atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.
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Art. 6º Com vistas ao cumprimento de suas tarefas, o(a) Secretário(a) de
Implantação do Campus da Unila poderá emitir subdelegações com o
objetivo de distribuir competências ou atribuições aos diversos setores da
unidade. 

Art.  7º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 8º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 1082/2017/GR, publicada no DOU
nº 200, de 18 de outubro de 2017, s. 2, p. 49; e demais disposições em
contrário.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 291/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições ao(à) titular do
cargo de Chefe do Departamento da Educação a Distância da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana - Unila. 

Art. 2º Ao(À) Chefe do Departamento da Educação a Distância da Unila
ficam delegadas as seguintes competências, em observância às normas
vigentes: 
I  -  autorizar,  emitir e publicar  atos  normativos e administrativos,  bem
como comunicações pertinentes às ações do Departamento da Educação
a Distância da Unila.
Art. 3º Ao(À) chefe do Departamento da Educação a Distância da Unila
ficam estabelecidas as seguintes atribuições, em observância às normas
vigentes:
I - representar a Educação a Distância da Unila em solenidades internas e
externas à Universidade;
II  -  representar a Educação a Distância da Unila,  em âmbito interno à
Universidade, bem como perante a órgãos e agências governamentais
brasileiras  e  estrangeiras  e  as  instituições  e  empresas  nacionais  e
internacionais; 
III - administrar recursos humanos e bens materiais disponibilizados ao
Departamento de Educação a Distância da Unila;
IV - subsidiar, sob demanda, a elaboração do Relato Integrado de Gestão,
de prestação de contas e de outros relatórios oficiais da Universidade que
requeiram  dados  ou  informações  da  Unila  pertinentes  à  atuação  do
Departamento de Educação a Distância;
V - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
VI - analisar, autorizar, executar e supervisionar ações, serviços, programas
e projetos relacionados à área de atuação do Departamento de Educação
a Distância; 
VII  - colaborar com o Gabinete da Reitoria na elaboração do Plano de
Desenvolvimento da Unidade e dos Planos Anuais de Ações, bem como
implementar,  acompanhar  e  avaliar  as  atividades  oriundas  dos
planejamentos citados, as quais digam respeito à educação a distância; 
VIII - coordenar e supervisionar o funcionamento de atividades a encargo
do  Departamento  de  Educação  a  Distância  da  Unila,  sejam  elas  de

concepção,  implementação  ou  avaliação  da  educação  a  distância  na
Universidade;
IX - propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área
para  aprovação  em  instâncias  superiores,  quando  assim  o  exigir
regulamentos superiores; 
X - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação que
visem ao desenvolvimento da Educação a Distância da Unila;
XI  -  elaborar,  revisar  e  divulgar  referenciais  de  qualidade  para  a
modalidade EaD e para o uso de tecnologias de comunicação digital - TCDs
em cursos presenciais, observando o disposto nos documentos oficiais de
Educação Superior  a Distância e do Sistema Nacional  de Avaliação da
Educação Superior - SINAES;
XII - coordenar, até a primeira oferta, o Sistema Universidade Aberta do
Brasil - UAB na Unila; 
XIII - prestar suporte técnico e pedagógico às Pró-Reitorias, aos Institutos,
aos Centros Interdisciplinares, aos Colegiados de cursos e de programas,
aos  Núcleos  Docentes  Estruturantes  e  às  unidades  administrativas  da
universidade quanto às particularidades da Modalidade de Educação a
Distância;
XIV - favorecer a utilização combinada entre o aprendizado on-line e o
presencial nos Cursos de Graduação, segundo regulamentação interna e
externa;
XV - viabilizar, nos limites de sua atuação e sob demanda, a oferta de
programas de desenvolvimento profissional das/dos docentes e das/dos
técnicas/os administrativas/os em educação da Unila;
XVI  -  auxiliar a  coordenação e docentes no processo de produção de
materiais didático--pedagógicos em diferentes mídias,  inclusive quando
em colaboração com a Edunila, para os cursos e as atividades formativas a
distância;
XVII - planificar e realizar seminários, oficinas, debates e congressos na
área de Educação a Distância;
XVIII - auxiliar no processo de seleção de diferentes profissionais para os
programas e cursos desenvolvidos na modalidade a distância, sugerindo
parâmetros,  colaborativamente  com  as  coordenadoras  e  os
coordenadores dessas propostas e a comissão para seleção;
XIX - atuar junto às pró-reitorias e unidades acadêmicas da Unila para a
administração  de  recursos  financeiros  e  de  investimentos  em
equipamentos e bolsas para a EaD e para apoio à educação híbrida;
XX - coordenar ações para captação de recursos em projetos institucionais
na modalidade a distância;
XXI  -  oferecer subsídios  para a definição de oferta  de cursos e vagas,
emitindo  parecer,  quando  solicitado,  sobre  a  criação,  expansão,
modificação e formulação de políticas em EaD;
XXII  -  ofertar  cursos massivos on-line -  Massive Open Online Course -
MOOCs - e priorizar o uso e a difusão de Recursos Educativos Abertos -
REA;
XXIII - gerir ambientes virtuais de aprendizagem e organizar os espaços
físicos necessários  para  o  desenvolvimento das atividades  em EaD da
universidade,  em  colaboração  com  as  unidades  administrativas
corresponsáveis;
XXIV - participar, nos termos dos regimentos vigentes, de encontros de
órgãos colegiados  de Extensão,  de pesquisa,  de Graduação e de Pós-
Graduação, quando pautadas matéria relativa à Educação a Distância;
XXV  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  requeridas  pela
autoridade máxima da Unila.

Art. 4º Ao(À) substituto(a) legal do(a) do(a) Chefe do Departamento de
Educação a Distância da Unila,  quando das ausências e impedimentos
legais da/o titular, ficam delegadas as funções elencadas no Art. 2º e o
exercício das atribuições elencadas no Art. 3º. 

Art. 5º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.
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Art.  6º Os atos praticados com fundamento na delegação de poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando disposições em contrário.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PORTARIA Nº 292/2020/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
- UNILA, no uso de suas atribuições, com base no Art. 12 da Lei nº 9.784,
de  29  de  janeiro  de  1999;  e  o  que  consta  no  processo  nº
23422.009533/2020-80; RESOLVE: 

Art. 1º Delegar competências e estabelecer atribuições aos titulares de
cargo de Assessor(a) da Reitoria da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana, com previsão no Art. 23, Inciso V do Estatuto da Unila.

Art. 2º Ao(À) titular do cargo de Assessor(a) da Reitoria ficam delegadas as
seguintes competências, em observância às normas vigentes: 
I  -  autorizar,  emitir e publicar  atos  normativos e administrativos,  bem
como comunicações pertinentes às ações do Gabinete da Reitoria que lhe
forem  formalmente  delegadas  pelo(a)  Reitor(a)  ou  pelo(a)  Chefe  de
Gabinete da Reitoria;

Art.  3º  Ao(À)  titular  do  cargo  de  Assessor(a)  da  Reitoria  ficam
estabelecidas  as  seguintes  atribuições,  em  observância  às  normas
vigentes:
I - representar a Reitoria quando assim demandado pelo(a) Reitor(a) em
solenidades internas e externas à Universidade;
II  -  coordenar,  em  conjunto  com  a  Pró-Reitoria  de  Planejamento,
Orçamento  e  Finanças,  o  processo  de  elaboração  do  Plano  de
Desenvolvimento Institucional - PDI, bem como suas revisões e avaliações;
III - coordenar, em parceria com o Gabinete da Reitoria, com a Pró-Reitoria
de  Planejamento,  Orçamento  e  Finanças  e  com  a  Coordenadoria  de
Informações e Regulação Institucional, a elaboração do Relato Integrado
de Gestão;
IV - propor implementações de capacitações durante o Levantamento de
Necessidades de Capacitação - LNC;
V  -  supervisionar  ações,  programas  e  projetos  que  lhe  tenham  sido
delegados pelo(a) Reitor(a);
VI  -  aprovar,  com  concordância  do(a)  Chefe  de Gabinete  da  Reitoria,
solicitações de pareceres à  Procuradoria Federal  Junto à  Unila,  exceto
aquelas demandadas diretamente pelo(a) Reitor(a);
VII - colaborar, a partir de orientações da Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, com a elaboração dos Planos de Desenvolvimento
de  Unidade  -  PDUs  e  dos  Planos  Anuais  -  PAs,  e  zelar  por  suas
implementações;
VIII - coordenar, em conjunto com o(a) Chefe de Gabinete da Reitoria, a
elaboração do Plano de Gestão;
IX - assessorar, por demanda, unidades administrativas e acadêmicas na
elaboração de regimentos e de normas organizacionais da Unila;
X - assistir direta e imediatamente ao(à) Reitor(a) no desempenho de suas
atribuições  e,  especialmente,  realizar  estudos  e  contatos  que  por  ele
sejam  determinados  em  assuntos  vinculados  às  competências  da
autoridade máxima da Unila; 
XI  -  coordenar  o  planejamento  das  ações  estratégicas  e  exercer  a
supervisão  e  coordenação  das  atividades  dos  órgãos  integrantes  da
estrutura da Reitoria em temas requeridos pela autoridade máxima da
Unila;
XII - supervisionar e avaliar, em conjunto com o(a) Chefe de Gabinete da
Reitoria, a execução dos projetos e atividades da Reitoria; 

XIII - auxiliar o(a) Reitor(a) na direção, orientação, coordenação e controle
dos trabalhos da Secretaria Geral, bem como na definição de diretrizes e
na implementação das ações de competência do(a) Reitor(a); 
XIV - assistir ao(à) Reitor(a), em articulação com o(a) Chefe de Gabinete da
Reitoria,  na  preparação  de  material  de  informação  e  de  apoio,  de
encontros  e audiências  com autoridades e personalidades nacionais  e
estrangeiras; e 
XV  -  realizar  outras  atividades  inerentes  à  pasta  ou  que  lhe  forem
requeridas pelo dirigente máximo da Unila.

Art. 4º As delegações de competências versadas neste Instrumento, nos
termos do Art. 14, §§1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
terão validade até sua revogação pela autoridade delegante.

Art.5º  Os  atos  praticados  com  fundamento  na  delegação  de  poderes
arrolados nesta Portaria devem mencionar expressamente esta qualidade.

Art. 6º O(A) Reitor(a), ou o(a) substituto(a) legal no exercício da Reitoria,
sempre  que  julgar  conveniente,  poderá  avocar  as  competências  ora
delegadas, sem que isso importe em revogação da presente delegação.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2020, nos
termos do Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
21 de setembro de 2020

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E
INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 115/2020/PROAGI

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso
das  atribuições  legais  delegadas  por  meio  da  Portaria  UNILA  nº
1.261/2016, publicada no Boletim de Serviço nº 227 de 23/09/2016 e
alterada  pela  Portaria  Nº  160/2020/GR,  publicada  no  Boletim  de
Serviço Nº 41 de 20/05/2020, e observando o disposto da RESOLUÇÃO
CONSUN  nº.  33/2018,  publicada  no  Boletim  de  Serviço  nº  391  de
05/10/2018,  que  estabelece  a  Instrução  Normativa  nº  05  de
26/05/2017  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e
Gestão/MPDG como critério de fiscalização de contratos, RESOLVE:

Art.  1º  Designar  os  servidores  abaixo  relacionados  para  compor  a
Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato n°. 14/2020, firmado
com a empresa PROMONTE PROJETOS MONTAGENS E  ENGENHARIA
LTDA,  cujo  objeto  é  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação  de  serviço  de  engenharia  para  a  realização  de  projeto
estrutural (…) para o edifício denominado “almox-arquivo”, conforme
documento 23422.009203/2020-66:

Gestor  de  Execução:  CLARISSA  BUSS,  Arquiteta  e  Urbanista,  SIAPE
2149970, lotada no DPP;

Fiscal  Técnico:  MARCELO  PINARELLI  COVER,  Engenheiro  Civil,  SIAPE
1651702, lotado no DPP; JOÃO BATISTA DURGANTE COLPO, Engenheiro
Civil, SIAPE 2147226, lotado no DEFO; e JULIANA DAYENE DE SOUZA
NEVES, Engenheira Civil, SIAPE 1750430, lotada na COB.

Fiscal administrativo: não se aplica.
Fiscal Setorial: não se aplica.


