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PARECER Nº  9/2020/SGP/REITORIA/UNILAB 

PROCESSO Nº   23282.408423/2020-11 

INTERESSADO(S):  LUIS GUSTAVO CHAVES DA SILVA 

ASSUNTO:        Usufruto de férias em virtude do Período Letivo Excepcional 

    

   

  

I. RELATÓRIO 

1. Trata-se pedido de férias do docente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para usufruto de férias no 
período de 1º de outubro de 2020 a 31 de outubro de 2020, solicitado via SIGEPE, onde, segundo 
relato, há a manifestação da direção do Ixxx sobre o impedimento em virtude do OFÍCIO Nº 
85/2019/SGP. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2. 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) 

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. 

3. 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. 

4. 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 
haver prejuízo ao usuário do serviço público, ressalte-se que nas universidades, esses serviços são as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art1
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5. Para fins de conhecimento aplicado à Unilab, esta SGP exara o Ofício Circular Nº 31/2020/SGP, 
que, apesar de não tratar exclusivamente da programação e usufruto de férias, introduz elementos 
que norteiam os gestores locais quanto à condução da programação de férias. 

II - Do planejamento de férias 
O servidor que pretende usufruir férias, deverá proceder planejamento do período, incluindo as 
parcelas (conforme o caso), previamente com a chefia imediata. Nesse sentido, ainda que garantido 
na legislação, o período de usufruto das férias condiciona-se ao interesse da Administração na forma 
de que a programação pretendida pelo servidor permita que haja a continuidade do serviço prestado 
durante à ausência das atribuições do cargo efetivo, observando-se o planejamento interno da 
unidade de lotação do interessado, dentro do limite estabelecido em Lei. 

Diante disso, espera-se que no planejamento realizado pelas chefias unidades, as chefias imediatas 
tenham organizado quais serão os servidores que assumirão as atividades do interessado durante 
o período de usufruto de férias. Sendo no caso de o servidor a usufruir férias ser ocupante de Cargo 
de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), deve haver a indicação do substituto eventual, 
conforme a Instrução de Serviço no 3 – Substituições de Titulares de CD, FG E FCC, disponível na 
página da SGP no site da Unilab. 

No âmbito das Unidades Acadêmicas, espera-se que no planejamento interno, as férias do diretor 
de unidade não coincida com as férias do vice-diretor de unidade, aplica-se o mesmo 
entendimento às 
Coordenações de Curso. Na impossibilidade deste, a substituição da Direção ou da Coordenação do 
Curso passa a ser do decano do respectivo colegiado, com fulcro nos artigos 50 e 56 do Estatuto da 
Unilab. 

Dessa forma, entende-se que a interrupção de férias é necessária quando está caracterizada a 
excepcionalidade nos moldes das normas supramencionadas. 

6. Quanto ao disposto no OFÍCIO Nº 85/2019/SGP, a SGP comunicou aos Diretores de Unidades 
Acadêmicas a aprovação da Resolução CONSEPE nº 19, de 17 de outubro de 2019, que trata da 
programação de férias docentes, a seguir: 

Em virtude da RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 19, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019, comunicamos que a 
programação anual de férias dos docentes efetivos e temporários (substitutos e visitantes) não 
poderá coincidir com o período letivo. Nesse sendo, salientamos que períodos programados em 
desacordo com a norma interna poderá acarretar prejuízo para a Instituição, para chefia imediata 
(dirigente que homologa) e para o servidor. 

7. No campo das atividades docentes referente ao ensino na Unilab, a Resolução CONSUNI nº 
032/2013, de 11 de dezembro de 2013, estabeleceu que a carga horária de aulas dos docentes será 
determinada pela Unidade Acadêmica, devendo cumprir um percentual mínimo na graduação, mas 
que não há definição de percentual mínimo na pós-graduação, in verbis: 

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 

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

8. Quanto ao calendário acadêmico da graduação, observa-se que ainda encontra-se suspenso em 
virtude da Resolução ad referendum CONSUNI nº 4, de 23 de abril de 2020, e que o Período Letivo 
Excepcional (PLEx) para os cursos de graduação presenciais por meio de atividades acadêmicas 
remotas, aprovado na Resolução CONSEPE nº 23, de 17 de julho de 2020, não alterou a Resolução 
CONSUNI nº 4/2020, e que estabeleceu a faculdade aos Institutos/cursos para organizarem propostas 
de disciplinas: 

Art. 2º Os Institutos/cursos terão autonomia para propor disciplinas, atividades (cursos, oficinas e 
eventos) a compor a Oferta de Disciplinas do Calendário Acadêmico do Período Levo Excepcional, 
a ocorrer de modo remoto e/ou híbrida. 

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2012/09/RESOLU%C3%87%C3%83O-n%C2%B0-032-2013-Disp%C3%B5e-sobre-o-Regimen-de-trabalho-do-Magist%C3%A9rio-Superior.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2012/09/RESOLU%C3%87%C3%83O-n%C2%B0-032-2013-Disp%C3%B5e-sobre-o-Regimen-de-trabalho-do-Magist%C3%A9rio-Superior.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_UNILAB-0127959-RESOLU%C3%87%C3%83O-AD-REFERENDUM-CONSUNI-n%C2%BA-4-2020.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SEI-n%C2%BA-23-2020-Estabelece-diretrizes-para-o-Per%C3%ADodo-Letivo-Excepcional-PLEx-nos-cursos-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SEI-n%C2%BA-23-2020-Estabelece-diretrizes-para-o-Per%C3%ADodo-Letivo-Excepcional-PLEx-nos-cursos-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SEI-n%C2%BA-23-2020-Estabelece-diretrizes-para-o-Per%C3%ADodo-Letivo-Excepcional-PLEx-nos-cursos-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SEI-n%C2%BA-23-2020-Estabelece-diretrizes-para-o-Per%C3%ADodo-Letivo-Excepcional-PLEx-nos-cursos-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SEI-n%C2%BA-23-2020-Estabelece-diretrizes-para-o-Per%C3%ADodo-Letivo-Excepcional-PLEx-nos-cursos-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SEI-n%C2%BA-23-2020-Estabelece-diretrizes-para-o-Per%C3%ADodo-Letivo-Excepcional-PLEx-nos-cursos-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf


Parecer 9 (0166042)         SEI 23282.408423/2020-11 / pg. 3 

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". 

9. 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; 

  

10. Isto posto, o Diretor de Unidade Acadêmica se constitui como principal autoridade 
administrativa para gestão de pessoal local e da execução do regime didático especialmente no que 
concerne a programas e horários, inclusive quanto à programação de férias dos docentes sob sua 
jurisdição.  

III. CONCLUSÃO 

11. Por todo exposto, conclui-se que: 

(a) é prerrogativa do Diretor de Unidade Acadêmica a análise e decisão sobre a 
programação de férias docentes sob seu gerenciamento, sustentando-se no dever de assegurar a 
execução do regime didático especialmente no que concerne a programas e horários, de acordo com 
o planejamento acadêmico interno e observando-se as determinações superiores; 

(b) na programação e usufruto de férias docentes sempre deverá ser observado o 
interesse da Administração, consubstanciado nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
especialmente no que tange à prestação de serviços aos estudantes, ainda que esteja no Período 
Letivo Excepcional (PLEx), em conformidade com o planejamento interno da Unidade Acadêmica; e 

(c) ainda que na hipótese de haver programação de férias anteriormente ao PLEx, 
poderá haver o pedido de interrupção de férias, mediante análise e solicitação pela direção da unidade 
acadêmica, observando-se as orientações contidas no Ofício Circular Nº 31/2020/SGP. 

12. É o parecer. 

  

Antonio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO 

NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 

13/08/2020, às 09:58, 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 
0166042 e o código CRC 2E09800D. 

Referência: Processo nº 23282.408423/2020-11 SEI nº 0166042 
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