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PARECER Nº  8/2020/SGP/REITORIA/UNILAB 

PROCESSO Nº 23282.408031/2020-43 

INTERESSADO(S):  INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

ASSUNTO: Consulta carga horária mínima de aulas para graduação e pós-graduação durante o PLEx 
    

   

  

I. RELATÓRIO 

1. Trata-se da consulta do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza acerca do cumprimento mínimo 
8 horas de aulas previsto no art. 57 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no Período Letivo 
Excepcional (PLEx) aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), quanto a 
dinâmica de distribuição das atividades de ensino entre a graduação e pós-graduação. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2. Sobre as horas mínimas de aulas na semana a que o docente do Magistério Superior 
deverá exercer, assim dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: 

Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 
oito horas semanais de aulas. 

3. Percebe-se que a Lei não estabeleceu como serão distribuídas as oito horas nas 
instituições entre a graduação e a pós-graduação. Tal fato, vale-se da autonomia 
universitária garantida na CF88, quando confere aos órgãos e entidades abrangidos 
nessa garantia a regulamentação específica sobre a matéria, observando-se os 
dispositivos previstos na legislação. 

4. Sobre essa distribuição entre os cursos de graduação e pós-graduação respeitando o 
limite de 8 horas mínimas da LDB, oportunamente esta SGP procedeu a consulta a 
Procuradoria Federal, por meio do Ofício nº 67/2020/SGP, na seguinte forma: 

  

(b) cumpridas as horas mínimas da LDB, as demais horas a serem distribuídas conforme o art. 20 da 
Lei 12.772/2012, deverão ser definidas em regulamentação interna? 

5. A reposta da PF na NOTA n. 00049/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU foi: 

  
cumpridas as horas mínimas da LDB, as demais horas a serem distribuídas conforme o art. 20 da Lei 
12.772/2012, podem ser objeto de regulamentação interna, de acordo com os critérios técnico-
educacionais, com esteio no princípio constitucional da autonomia universitária; 

6. Depreende-se que as regras recém aprovadas não estabeleceram a quantidade mínimas 
de horas a serem distribuídas entre cursos de graduação, ficando a cargo dos colegiados 
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de cursos essa definição no Período Letivo Excepcional (PLEx) (RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 
23, DE 17 DE JULHO DE 2020): 

Art. 3º Os colegiados dos cursos, em anuência com seus respectivos institutos, têm autonomia para 
propor e deliberar sobre a Oferta de Disciplinas virtual e/ou híbrido de modo que estarão 
respaldados pela Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, tendo como ênfase o que a mesma 
estabelece o: "art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, 
em cursos regularmente autorizados, por atividades levas que utilizem recursos educacionais 
digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por instituição 
de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 
9.235, de 15 de dezembro de 2017". 

7. Dessa forma, corrobora-se a faculdade à adesão às atividades de curso de graduação no 
Período Letivo Excepcional (PLEx) como bem apontado pelo consulente. Assim, o 
calendário acadêmico para graduação mantém-se suspenso, conforme Resolução ad 
referendum CONSUNI nº 4, de 23 de abril de 2020. 

8. Resta observar o disposto na Resolução CONSUNI nº 032/2013, de 11 de dezembro de 
2013, acerca da obrigatoriedade mínima nos cursos de graduação no calendário 
acadêmico: 

Art. 3º - A carga horária de aulas efetivas de cada docente será determinada por ano letivo pela 
Unidade Acadêmica, podendo ser distribuída nos três períodos letivos e no Trimestre da Integração 
Acadêmico Cultural da Unilab, de maneira que 

I - no mínimo, dois terços do total de aulas efetivas sejam ministradas em pelo menos dois dos 
três trimestres letivos regulares; 

II - as aulas ministradas na graduação ou na pós-graduação Stricto Sensu sejam contabilizadas da 
mesma forma; 

III - no mínimo, 50% das horas anuais do total de aulas efetivas sejam ministradas na graduação; 

IV no mínimo, o docente deverá atuar em pelo menos dois trimestres letivos anualmente, em 
conformidade com os interesses da Unidade Acadêmica. 

9. Isto posto, a Resolução supra estabeleceu o cumprimento mínimo somente na 
graduação, ficando a pós-graduação sobre critério das unidades acadêmicas de acordo 
com o Estatuto da Unilab. 

III. CONCLUSÃO 

10. Por todo exposto, seguem as respostas: 

"a) o docente que ministrar aulas somente na pós-graduação, mas respeitando a carga 

horária mínima semanal de aulas (8h), contrariaria o que diz a NOTA n. 

00049/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU?" 

R.: não contraria a NOTA n. 00049/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU, uma 

vez que a LDB não definiu a distribuição das aulas entre graduação e pós-graduação, apenas 
determinou o cumprimento das oito horas mínimas de aulas semanais. 

"b) o docente que ministrar, conjuntamente, aulas na graduação e na pós-graduação, 

mas respeitando a carga horária mínima semanal de aulas (8h), contrariaria o que diz a NOTA n. 

00049/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU?" 

R.: aplica-se o mesmo raciocínio da resposta anterior, adicionando-se que a Resolução 

CONSUNI nº 032/2013, de 11 de dezembro de 2013, não estabeleceu a quantidade mínima de horas a 

serem dedicadas à pós-graduação, ficando a cargo das Unidades Acadêmicas essa distribuição, 

observando-se o disposto nas orientações da Resolução CONSEPE nº 24, de 17 de julho de 2020. 

11. É o parecer. 

Atenciosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO 

NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 

04/08/2020, às 18:25, 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 
0162974 e o código CRC 818FE51F. 
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