
Parecer 13 (0169374)         SEI 23282.408630/2020-67 / 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 13/2020/SGP/REITORIA/UNILAB 

PROCESSO Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INTERESSADO(S):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSUNTO: Consulta sobre oferta de disciplina e carga horária docente no Período Letivo Excepcional 

(PLEx) 

    

   

I. RELATÓRIO 

1. Trata-se de questionamentos da Direção do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx acerca da 
oferta de disciplina e carga horária docente face ao Período Letivo Excepcional (PLEx) em 
conformidade com a Resolução CONSEPE nº 23, de 17 de julho de 2020, de acordo com a 
documentação apresentada nos autos. 

2. A situação ensejadora da presente consulta está centralizada na justificativa do docente 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, em não poder participar da oferta de disciplina no PLEx após deliberação em 
colegiados acadêmicos no âmbito do xxx, fundamentando-se no regime de adesão do Período Letivo 
Excepcional da graduação. 

3. Com base no inciso X, da Portaria GR nº 885, de 3 de agosto de 2018, D.O.U. de 7 de agosto de 
2018, compete a esta SGP a emissão de instruções de serviço, bem como de circulares em assuntos 
de matéria de pessoal. Por este motivo, este parecer adentrará somente na análise do mérito em que 
envolve gestão de pessoas, em consonância com a legislação que embasa a manifestação em tela. 

É o breve relato. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

4. A Resolução CONSEPE nº 23, de 17 de julho de 2020 conferiu aos institutos e colegiados dos cursos 
a autonomia para propor a oferta de disciplinas e atividades durante PLEx, citando, inclusive, a adesão 
voluntária por parte do docente, a seguir: 

Art. 2º Os Institutos/cursos terão autonomia para propor disciplinas, avidades (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. 

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 
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". 
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Art. 4º Os cursos terão autonomia para ofertar disciplinas e atividades pertencentes ao Projeto 
Pedagógico Curricular - PPC, bem como criar disciplina e atividades desde que aprovadas pelo 
colegiado e registradas em ata. 

Art. 5º As ofertas de disciplinas poderão ter carga horária de estágio, extensão ou laboratório, desde 
que possam ser cumpridas de forma virtual e/ou híbrido (presencial e virtual). 

Art. 6º A oferta de disciplinas e atividades, quando possível, deve ser priorizada levando em 
consideração os/as estudantes que estejam na condição de possíveis formandos/as. 

Art. 7º Os componentes curriculares ofertados que não estão no Projeto Pedagógico Curricular – 
PPC do curso poderão, posteriormente, ter a carga horária aprovada como carga horária de 
disciplinas obrigatórias, optavas e/ou elevas. 

§ 1º O processo de oferta de disciplina junto ao Calendário Acadêmico do Período Levo Excepcional 
virtual e/ou híbrido será feito por meio da adesão voluntária, por parte dos/as docentes. 

§ 2º Os Colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes têm autonomia para ofertar disciplinas e 
atividades que devem ser encaminhadas à Pró-reitoria de Graduação - Prograd, já com as devidas 
equivalências em relação à matriz curricular dos Projetos Pedagógicos Curriculares. 

5. A princípio, convém ressaltar que para haver a oferta de disciplinas é necessário que haja 
docentes para viabilização da atividade de ensino. Também é sabido que os colegiados de cursos 
planejam suas programações curriculares considerando a força de trabalho existente, bem como na 
quantidade de discentes matriculados para o respectivo curso consoante à estrutura curricular, nos 
termos do art. 48 do Estatuto da Unilab, in verbis: 

I - planejar e supervisionar a execução de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, avaliar os 
planos e relatórios anuais de trabalhos individuais dos docentes vinculados à Unidade Acadêmica, 
bem como atribuirlhes encargos observada a legislação federal pertinente; 

(...) 

V - pronunciar-se sobre matérias de interesse da Unidade Acadêmica a serem submetidas às 
instâncias superiores; 

6. Convém ainda destacar as atribuições do Diretor de Unidade Acadêmica esculpidas também no 
Estatuto da Unilab (art. 52): 

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; 

II - cumprir e fazer cumprir as determinações contidas neste Estatuto, no Regimento Geral da 
Unilab e as decisões do Conselho da Unidade, bem como em outras regulamentações oriundas 
dos Órgãos de deliberação superior da Universidade; 

(...) 

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; 

IX - zelar pelo fiel cumprimento do regime disciplinar a que estão sujeitos os servidores 
docentes, estudantes e técnico-administrativos em educação da Universidade, no âmbito da 
Unidade Acadêmica, nos termos deste Estatuto, do Regimento Geral e da legislação pertinente; 

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; 

  

7. Em análise ao dispositivo acima, cabe ao diretor a supervisão da execução das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Unidade Acadêmica, bem como assegurar a execução do 
regime didático especialmente no que concerne a programas e horários, ouvidos os respectivos 
Colegiados do Curso. 

8. Reportando-se ao caso comento, segundo o constante nos anexos, há uma necessidade do 
Colegiado do Curso para que o docente ministre disciplinas para viabilizar a grade curricular proposta 
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no PLEx (0168509 e 0168515) e ao que parece na documentação apresentada a direção do instituto 
manifesta a anuência da decisão colegiada. 

9. É sempre importante esclarecer que os servidores públicos representam os interesses da 
coletividade, que sua vez é representada por gestores legalmente investidos em suas funções, quando 
há o compromisso firmado pelo servidor e a Administração Pública para prestação de serviço púbico ao 
assinar o termo de posse. 

10. Quanto à indisponibilidade de o docente não poder ministrar aulas por motivo de recursos 
tecnológicos ou de ordem técnica, cabe à Administração promover tais ações a fim de que os objetivos 
institucionais sejam cumpridos. Isto é, no caso de uma instituição de ensino, a oferta do ensino, 
pesquisa e extensão à comunidade acadêmica, em especial aos estudantes. Todavia, essas dificuldades 
ora apresentadas não se caracterizam como condições suficientes podem justificar a 
indisponibilidade do docente em cumprir das determinações das autoridades competentes nas 
Unidades Acadêmicas. 

11. Tal situação pode comprometer o planejamento acadêmico e consequentemente a prestação 
dos serviços à sociedade. E, portanto, deve-se observar os deveres do servidor público elencados na 
Lei nº 8.112/1990, nas quais destacam-se abaixo: 

Art. 116.  São deveres do servidor: 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

II - ser leal às instituições a que servir; 

III - observar as normas legais e regulamentares; 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;  

V V - atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; 

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra 
autoridade competente para 

apuração;                   (Redação dada pela Lei nº 12.527, de 2011) 

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI - tratar com urbanidade as pessoas; 

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela 

autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. 

12. É forçoso salientar que apesar das dificuldades ocasionadas pelo estado atual de pandemia, 
nenhuma norma estabeleceu o descumprimento da carga horária, devendo ser atendida a jornada de 
trabalho na qual o servidor está submetido. Por esse motivo, esta SGP consultou a Procuradoria Federal 
acerca do assunto (Processo SEI nº 23282.406732/2020-48), conforme descreve-se: 

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art43
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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. 

13. Diante do esclarecimento do Consultor Jurídico, o contexto ocasionado pela pandemia não 
justifica o descumprimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, sujeitando tal omissão à 
apuração de responsabilidades. 

III. CONCLUSÃO 

14. Por todo exposto, segue o entendimento às respostas requeridas: 

   1. A resolução  CONSEPE Nº 23, DE 17 DE JULHO DE 2020 no que atribui 

a adesão voluntária ao docente no PLEX, se sobrepõe as prerogativas do diretor de instituto no artigo 
52, incisos I, VIII, IX e X do estatuto da Unilab? 

R.: A resolução CONSEPE nº 23/2020 não se sobrepõe às prerrogativas do diretor em 

conformidade com o art. 52 do Estatuto da Unilab, por questão de poder normativo. Além disso, o 

servidor público tem o dever de cumprir as ordens superiores, salvo de forem ilegais, com fulcro no art. 

116, IV, da Lei nº 8.112/1990, o que não parece ser no caso em tela. 

2. O docente que por livre espontânea vontade decide não aderir ao PLEX, está sujeito a algum tipo 
de regramento?  

R.:  A princípio, reitera-se que inexiste qualquer norma que tenha desobrigado ou flexibilizado o 
cumprimento da jornada de trabalho semanal no qual o servidor está submetido. Não cumprir as 
determinações superiores, exceto quando consideradas ilegais, gera o descumprimento do dever legal 
enquanto servidor público. 

Quanto à faculdade de adesão ao PLEx, quando há uma determinação superior, data venia, 
entende-se pelo cumprimento do art. 52, incisos I, II e VIII, do Estatuto da Unilab, combinado com o 
art. 116, IV, da Lei nº 8.112/1990,  no sentido de que é dever do docente seguir com as ordens 
superiores. 

3. Sabendo que na ausência de disciplinas ofertadas por parte do docente no PLEX, o mesmo 
contará ZERO HORA de atividade no próximo período letivo, como o diretor deve cobrar seu plano de 
trabalho?  

R.: Segundo o art. 52, II e X, do Estatuto da Unilab, compete ao diretor a supervisão da frequência 
do servidor e o cumprimento do Estatuto e das decisões dos Colegiados do Curso. Caso a jornada de 
trabalho semanal não seja cumprida, inclusive o estabelecido no plano de trabalho, sem prejuízo de 
outras situações previstas em Lei, poderá haver os descontos em folha de pagamento por motivo de 
faltas injustificadas (art. 44, da Lei 8.112/1990), devendo, neste caso, comunicar à SGP para os 
procedimentos necessários. 

Quanto ao plano de trabalho, apesar de haver possibilidade de regulamentação interna no 
âmbito da unidade acadêmica, o assunto ainda se encontra no CONSEPE para normatização geral da 
Unilab. Portanto, cabe ao dirigente da Unidade Acadêmica essa avaliação.  

4. A responsabilidade por não lotação de um docente deve recair sobre a direção de instituto 
uma vez que a resolução  CONSEPE Nº 23, DE 17 DE JULHO DE 2020 o impede? 
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R.: Acredita-se que as respostas anteriores contemplam este questionamento. Caso contrário, 
retornar consulta com maior detalhamento. 

5. Devo autorizar a coordenação de curso cancelar a oferta docente. 

R.:  Acredita-se que as respostas anteriores contemplam este questionamento. Caso contrário, 
retornar consulta com maior detalhamento. 

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 

21/08/2020, às 13:24, 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 
0169374 e o código CRC 538D2787. 

Referência: Processo nº 23282.408630/2020-67 SEI nº 0169374 

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

