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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790- 

000 

Telefone: +55 - http://www.unilab.edu.br/ 

  

PARECER Nº  10/2020/SGP/REITORIA/UNILAB 

PROCESSO Nº 23282.408239/2020-62 

INTERESSADO(S):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSUNTO:   Orientações acerca de férias docentes 

    

   

I. RELATÓRIO 

1. Trata-se da solicitação de orientações do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para programação de férias 
docentes para os períodos não letivos e considerando a falta de Calendário Acadêmico para os 
semestres futuros. 

2. Não há outros elementos a serem analisados. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

3. Antes de adentrar no mérito, convém destacar que as férias encontram-se disciplinadas na Lei 
nº 8.112/1990 e na Orientação Normativa SRH no 2, de 23 de fevereiro de 2011, onde serão 
destacados a seguir os aspectos pertinentes ao objeto (grifos nossos): 

Lei 8.112/1990 

Art. 77.  O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no 

caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.                 (Redação dada 

pela Lei nº 9.525, de 10.12.97)                  (Vide Lei nº 9.525, de 1997) 

§ 1o  Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício. 

§ 2o  É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 

§ 3o  As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse 

da administração pública .               (Incluído pela Lei nº 9.525, de 10.12.97) 

Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção 
interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada 
pela autoridade máxima do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

Orientação Normativa SRH no 2, de 23 de fevereiro de 2011 

Art. 15 O período de férias, integral ou parcelado em até três etapas, deve constar da programação anual de férias, 

previamente elaborada pela chefia imediata, de acordo com o interesse da administração e observados os 

procedimentos operacionais estabelecidos pelos órgãos setoriais ou seccionais do SIPEC. 

4. Observando os dispositivos legais, é notório que o legislador trata do usufruto de férias pelo 
servidor no interesse da Administração, cuja organização desse planejamento de férias é de 
responsabilidade da chefia imediata. 

5. Tal vinculação obviamente visa garantir que o gestor (chefia imediata) organize a força de 
trabalho presente na unidade no intuito de que haja continuidade dos serviços prestados para não 
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haver prejuízo ao usuário do serviço público, ressalte-se que nas universidades, esses serviços são as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

6. É forçoso esclarecer que o ano de referência do usufruto de férias deve ocorrer no mesmo 
exercício. Por exemplo, caso o ano de referência das férias seja de 2020, o período a ser usufruído é 
no exercício de 2020, mesmo que seja iniciado, integral ou parcela de férias, no dia 31 de dezembro 
de 2020 (art. 3º da ON SRH nº2, de 23/02/2011). 

7. Por outro lado, caso haja necessidade do serviço, a referência do usufruto de férias poderá 
ocorrer, no máximo, no exercício seguinte desde que seja justificado pela chefia imediata. Assim, 
seguindo o exemplo anterior, o ano de referência das férias de 2020, poderá ser usufruído em 2021, 
desde justificado pela chefia imediata a necessidade (art. 17 da ON SRH nº2, de 23/02/2011). 

8. Resta esclarecer ao ponto central do questionamento em roga, quando o próprio Estatuto da 
Unilab regrou as competências do Diretor de Unidade Acadêmica, nas quais destaca-se as pertinentes 
à consulta: 

Art. 52. Compete ao Diretor da Unidade Acadêmica: 

I - atuar como principal autoridade administrativa na Unidade Acadêmica, supervisionando as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, e dirigindo os serviços administrativos relativos à 
gestão do pessoal, às finanças e ao patrimônio em consonância com as orientações estatutárias, 
regimentarias e legislação pertinente; 

(...) 

VII - praticar atos de administração e encaminhar à Reitoria propostas relativas à dispensa, 
transferência, redistribuição, remoção e afastamento de pessoal docente e técnico-administrativo 
em educação, lotados na Unidade, ouvido o Conselho da Unidade Acadêmica, nos termos deste 
Estatuto, do Regimento Geral e da legislação pertinente; 

VIII - assegurar a execução do regime didático especialmente no que concerne a programas e 
horários, ouvidos os respectivos Colegiados do Curso; 

(...) 

X - supervisionar a frequência dos servidores, manter a ordem e a disciplina, propor ou determinar 
a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, assim como cumprir 
determinação de instância superior nesse propósito; 

  

  

III. CONCLUSÃO 

9.       Feitas as considerações acima, seguem as respostas requeridas: 

1. Os docentes que ainda não solicitaram as férias referente à 2020 e desejam solicitar? 

Podem agendar para que período? 

                    R.: Compete à direção da unidade acadêmica a programação de férias dos docentes sob sua 

gerência, devendo observar em sua análise e decisão, assegurar a execução do regime didático 

especialmente no que concerne a programas e horários, de acordo com o planejamento interno. 

                   Portanto, cabe ao gestor proceder com a análise do mérito e realizar a programação das 

férias dos docentes sob seu gerenciamento, com base no planejamento interno administrativo e 

acadêmico. 

      Convém destacar que uma vez realizada a programação de férias e for constatada a 

necessidade de execução das atividades do docente afastado de suas atividades - independente de 

calendário acadêmico - inclusive no Período Letivo Excepcional (PLEx), poderá haver a interrupção das 

férias, observando-se as orientações do OFÍCIO CIRCULAR Nº 31/2020/SGP. 

 

  2. E os docentes que desejam programar as férias referentes ao ano de 2021, devem ser 
orientados a agendar para quais meses de 2021? 
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    R.: Entende-se que a resposta anterior contempla a este quesito. Em complemento, cabe 

salientar que para haver a programação de férias de 2021, os docentes deverão ter programado as 

férias de 2020. 
   

10. É o parecer. 

  

Antonio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO 

NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 

13/08/2020, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0166339 e o código CRC 311C7EDA. 
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