
Parecer 12 (0169129)         SEI 23282.408624/2020-18 / pg. 1 

 

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 12/2020/SGP/REITORIA/UNILAB 

PROCESSO Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INTERESSADO(S): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSUNTO: Dúvida sobre o procedimento de justificativa de impedimento de carga horária mínima 

no PLEX 

    

   

  

I. RELATÓRIO 

1. Trata-se da consulta da docente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lotada no 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, acerca da justificativa para impossibilidade de cumprimento 
das 8 (oito) horas semanais no Período Letivo Excepcional (PLEx), sendo consideradas como situações 
que dificultam a execução das horas a assistência de filho em idade escolar e outras questões de saúde. 

2. As dúvidas quanto à jornada de trabalho dos docentes durante o PLEx estão sendo 
disponibilizadas na página da SGP, aba "Normas e Procedimentos, subaba "Pareceres", oferecendo à 
comunidade as orientações quanto à condução das atividades docentes durante o período 
excepcional. 

3. Registra-se um anexo contendo informações gerais da diretoria acerca das 
atividades docentes no âmbito da unidade acadêmica (0168469). 

É o breve relatório. 

II FUNDAMENTAÇÃO 

4. No campo das atividades de ensino, a Lei nº 9.394/1996, em seu art. 57, 
estabeleceu a carga horária mínima de horas de aulas a serem dedicadas pelo professores do ensino 
superior da rede pública: 

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

5. Percebe-se que o cumprimento das oitos horas é obrigatório e é a carga horária 
mínima. Portanto, é possível dedicar maior parte das horas de aula durante à jornada semanal de 
trabalho. 

6. Todavia, é forçoso lembrar que a atual situação pandêmica alterou drasticamente 
o modo de convivência das pessoas, inclusive do ramo do ensino, onde naturalmente gera 
aglomerações e o risco de contaminação é alto.  

7. No campo da vida funcional do servidor, é fato que a rotina sofreu fortes 
alterações por sua vez exigindo do servidor público uma adequação obrigatória de sua jornada de 
trabalho com as atividades domésticas. Por esse motivo, dada a excepcionalidade, esta SGP procedeu 

http://unilab.edu.br/pareceres-sgp/
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consulta à Procuradoria Federal quanto ao cumprimento da obrigatoriedade das horas mínimas de 
aulas semanais definidas pela LDB face às dificuldades ocasionadas pela pandemia, a assim obtendo 
resposta (Processo SEI nº 23282.406732/2020-48): 

OFÍCIO Nº 67/2020/SGP 

(a) as 8 (oito) horas de aula mínimas definidas na LDB podem ser consideradas como 4 horas de 
aula + 4 horas de planejamento? 

(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? 

(c) dado o cenário de excepcionalidade, ainda que a instituição retome as atividades remotamente 
diante das dificuldades impostas pela pandemia, a eventual impossibilidade de execução de alguma 
atividade de ensino, pesquisa e extensão, incluindo as horas mínimas definidas na LDB, mediante 
justificativa apresentada pela instituição, acarretaria em prejuízo à remuneração dos servidores ou 
numa possibilidade de estarem sujeitos à infração legal com risco de reponderem a processo 
administrativo disciplinar? NOTA n. 00049/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU 

º as 8 (oito) horas de aula mínimas definidas na LDB não podem ser divididas em carga-horária 
dentro de sala de aula e em atividades de planejamento, como 
4 horas de aula + 4 horas de planejamento, por exemplo; 

º 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; º o cenário de 
excepcionalidade, causado pela pandemia do COVID-19, não se consubstancia em razão 
justificadora ao descumprimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo a 
execução das horas mínimas definidas na LDB, estando tal omissão sujeita à apuração de 
responsabilidades em processo administrativo disciplinar, podendo gerar, dentre outros, prejuízo 
à remuneração dos docentes. 

8. As orientações jurídicas foram encaminhadas as diretorias de unidades 
acadêmicas para conhecimento. 

9. Quanto a situação da assistência a filho (s) em idade escolar, reporta-se ao art. 12-
B da Instrução Normativa SGP nº 2/2020 que trouxe o seguinte texto: 

Art. 12-B Os servidores que possuam filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da 
assistência de um dos pais, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na 
residência apto a prestar assistência, poderão executar suas atribuições remotamente enquanto 
vigorar norma local que suspenda as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior 
relacionadas ao coronavírus (COVID-19). 

§ 1º Caso ambos os pais sejam servidores, a hipótese do caput será aplicável a apenas um deles. 

§ 2º Para proceder com o disposto no caput os servidores deverão enviar e-mail à chefia imediata 
comunicando a situação e proceder com abertura do processo SEI “Pessoal: Medidas Preventivas 
– Coronavírus (CONVID10)”, incluir o documento abaixo e enviar para SGP: 

(a) “AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) EM IDADE ESCOLAR”, para servidores que possuam filhos em 
idade escolar ou inferior e que necessitem da assistência de um dos pais. 

§ 3º Os servidores que já enviaram a declaração de filho (s) em idade escolar para SGP deverão 
comunicar situação à chefia imediata através de e-mail. 

§ 4º Cabe à chefia imediata a avaliação e decisão sobre a atividade remota do servidor sob a condição 
de que trata o caput 

10. As orientações acima trazem as determinações do órgão central SIPEC e visa 
assegurar que servidores possam executar suas atividades remotamente quando por necessidade de 
assistência aos filhos em idade escolar há a impossibilidade de um eventual deslocamento ao 
ambiente físico de trabalho. 

11. No caso das ausências por motivo de saúde, a Instrução Normativa SGDP/MPOG 
nº 2, de 12 de setembro de 2018, trouxe a possibilidade de dispensa de compensação da carga horária 
quando resta comprovada a necessidade de realização de procedimentos clínicos, a ser alinhado com 
a chefia imediata e posterior apresentação de atestado de comparecimento, dentro dos limites anuais 
estabelecidos na norma nos quais grifamos a seguir: 
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Art. 13. Ficam dispensadas de compensação, para fins de cumprimento da jornada diária, as 
ausências para comparecimento do servidor público, de seu dependente ou familiar às consultas 
médicas, odontológicas e realização de exames em estabelecimento de saúde. 

§ 1º As ausências previstas no caput deverão ser previamente acordadas com a chefia imediata e 
o atestado de comparecimento deverá ser apresentado até o dia útil subsequente. 

§ 2º O servidor público deverá agendar seus procedimentos clínicos, preferencialmente, nos 
horários que menos influenciem o cumprimento integral de sua jornada de trabalho. 

§ 3º Para a dispensa de compensação de que trata o caput, incluído o período de deslocamento, 
deverão ser observados os seguintes limites: 

I - 44 (quarenta e quatro) horas no ano, para os servidores públicos submetidos à jornada de 
trabalho de 8 (oito) horas diárias; 

II - 33 (trinta e três) horas no ano, para os servidores públicos submetidos à jornada de trabalho 
de 6 (seis) horas diárias; e 

III - 22 (vinte e duas) horas no ano, para os servidores públicos submetidos à jornada de trabalho 
de 4 (quatro) horas diárias. 

§ 4º As ausências de que trata o caput que superarem os limites estabelecidos no § 3º serão objeto 
de compensação, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 13 desta Instrução Normativa. 

12. Importa, ainda, esclarecer que a Lei nº 8.112/1990, conferiu às chefias imediatas 
a possibilidade de avaliar eventuais compensações de ausências justificadas até o mês subsequente, 
quando por motivo de fortuito ou de força maior o servidor não possa realizar suas atividades, 
mediante justificativa. Contudo, não havendo a compensação, há o desconto proporcional da 
remuneração por motivo de falta, ainda que justificada (art 44 da Lei supramencionada): 

Art. 44.  O servidor perderá: 

I - a remuneração dos dias em que faltar ao serviço; 

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, 

iguais ou superiores a 60 (sessenta) minutos; 

III - metade da remuneração, na hipótese prevista no § 2° do art. 130. 

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;                  (Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) 

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as 

concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês 

subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.                 (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97) 

Parágrafo único.  As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a 

critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.                (Incluído pela Lei nº 9.527, 

de 
10.12.97) 

13. Por derradeiro, inexiste qualquer norma direcionada ao combate ao coronavírus 
que tenha flexibilizado o descumprimento da carga horária mínima de 8 (oito) horas de aulas pelo 
docente do ensino superior de instituições públicas (art. 57 da LDB). 

III. CONCLUSÃO 

14. Por todo o exposto, seguem as respostas requeridas: 

Eu gostaria de justificar o meu caso e, para isso, elaborei um documento de justificativa 

(em anexo ao processo) onde detalho os impedimentos e informo que ministrarei uma disciplina de 45 

h no PLEX, o que dá uma carga horária de 5,6 h semanais. Contudo, no referido email não constam 

detalhes do procedimento que devo seguir para oficializar a justificativa junto a SGP: 

1. Devo justificar por email? 

R.: caso não seja possível o cumprimento de horas semanais de trabalho poderá haver 
a justificativa à diretoria da unidade acadêmica desde que haja a compensação dessas horas não 
trabalhadas até o mês subsequente, como preconiza do art. 44 da Lei nº 8.112/1990.  

A comunicação deverá ser feita à diretoria da unidade acadêmica – que avaliará a 
possibilidade de compensação - mediante instrumentos estabelecidos pela própria chefia (e-mail, 
processo SEI etc). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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Na hipótese de não haver a compensação até o mês subsequente, a direção deverá 
comunicar o fato imediatamente à SGP para as providências quanto ao impacto na folha de 
pagamento. 

2. Para qual setor? 

R. : A justificativa deverá ser encaminhada à diretoria de unidade acadêmica, conforme 
procedimentos estabelecidos por ela (e-mail, processo SEI etc). 

3. Existe um formulário específico? 

R.: As respostas anteriores contemplam este questionamento. 

4. Já foi publicada alguma orientação extra além daquelas informadas no email 

citado? 

R.: As dúvidas quanto à jornada de trabalho dos docentes durante o PLEx estão sendo 
disponibilizadas na página da SGP no site da Unilab, aba "Normas e Procedimentos, sub-aba 
"Pareceres", como também pela Secretaria de Comunicação Institucional (antiga Assecom) e pelo canal 
SIGEPE SERVIDOR. 

  

É o parecer. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO 

NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 

20/08/2020, às 18:54, 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 
0169129 e o código CRC 5C664375. 

Referência: Processo nº 23282.408624/2020-18 SEI nº 0169129 

http://unilab.edu.br/pareceres-sgp/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

