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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,

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 101/2022/SGP-UNILAB

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 16 de fevereiro de 2022.

                  

Aos Dirigentes de Unidades Acadêmicas

Aos docentes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 
 

 

Assunto: Planos e Relatórios de Trabalhos Individuais Docentes da Unilab (PIT e RIT).

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.013658/2018-03.

  

Senhoras e Senhores,

 

1. Cumprimentando cordialmente, vimos encaminhar orientações acerca dos Plano
Individual de Trabalho (PIT) e do Relatório Individual de Trabalho (RIT) do corpo docente da Unilab de
que trata o capítulo VI da Resolução Complementar CONSEPE/UNILAB nº 2, de 16 de julho de 2021,
tendo em vista o cronograma estabelecido na Resolução ad referendum CONSEPE/UNILAB nº 93, de 11
de agosto de 2021.

 

Orientações sobre o RIT - Período Le�vo 2021.1

2. O/A docente deverá preencher seu RIT até 11/03, impreterivelmente, observando-se o
disposto nos anexos I e III da Resolução CONSEPE nº 2, de 2021 e no PIT desse período aprovado pelo
ins�tuto de lotação.

2.1. O RIT de cada docente poderá ser feito através do mesmo processo SEI em que
fora inserido os planos de trabalho - para fins de uma melhor organização cronológica - e que deverá
estar devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios das a�vidades realizadas.

2.2. A seguir dispomos o detalhamento instrucional:

a) Pela Direção do Ins�tuto ou pessoa por ela designada: Iden�ficar o processo SEI
"Pessoal: Planejamento da Força de Trabalho" em que foram inseridos os Planos de Trabalho do
período le�vo de 2021.1 e deixar aberto na área de trabalho da unidade acadêmica;

b) Por cada docente: acessar o respec�vo processo e inserir, preencher e assinar
o documento "ANEXO II - Relatório Individual de Trabalho Docente"; e inserir os documentos
comprobatórios da a�vidades realizadas.

c) Pela Direção do Ins�tuto ou pessoa por ela designada: encaminhar processo para
Comissão de Avaliação do Regime de Trabalho (CART).
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d) Pela CART: após emissão de parecer, enviar processo para presidência do colegiado
do curso e este ao colegiado da unidade acadêmica.

Observações: 

I - Caso o PIT ou o RIT do docente, após decisão final do Conselho de Unidade Acadêmica
de origem, não seja aprovado, o Conselho de Unidade Acadêmica deverá encaminhá-los para Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD).

II - O Diretor do ins�tuto de lotação do docente deverá encaminhar à CPPD informações
a�nentes aos docentes que tenham se negado a apresentar o PIT e/ou o RIT.

III - Docente que não teve seu PIT preenchido no período inicial por mo�vo de
afastamento, licença ou férias, também deverá ter seu plano individual preenchido e aprovado (ou não)
pela unidade acadêmica, bem como ter seu RIT preenchido e avaliado nos termos da Resolução Consepe
nº 2, de 2021.

 

Orientações sobre o PIT - Período Le�vo 2021.2

3. O/A docente deverá preencher seu PIT no período compreendido entre 25/02 e 19/04,
observando-se os limites de carga horária por a�vidade previstos no ANEXO I da Resolução CONSEPE nº
2, de 2021 e a consonância com o planejamento interno do ins�tuto de lotação.

3.1. O/A diretor/a ou pessoa designada procede com a abertura de novo processo SEI
"Pessoal: Planejamento da Força de Trabalho", iden�ficando-o por "Período Le�vo 2021.2".

3.2. Aplica-se o rito administra�vo do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 89/2021/SGP-UNILAB
(anexo) para o PIT do semestre le�vo 2021.2.

 

Ampla divulgação e demais orientações

8. Todos os planos e relatórios individuais de trabalho docente deverão estar disponíveis
na página da unidade acadêmica no sí�o eletrônico da Unilab.

8.1. A �tulo de exemplo, pode-se ter como referência a organização de acesso ao PIT
dos docentes feita pelos Ins�tutos de Humanidades (clique aqui) e Humanidades e Letras (Malês)
(clique aqui)

9. As dúvidas quanto a este O�cio Circular deverão ser enviadas para o e-
mail sgp@unilab.edu.br.

 

Atenciosamente,

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendência de Gestão de Pessoas

 

Fundamentação legal:

Resolução ad referendum CONSEPE/UNILAB nº 93, de 11 de agosto de 2021,

Resolução Complementar CONSEPE/UNILAB nº 2, de 16 de julho de 2021

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 16/02/2022, às 16:07, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

https://unilab.edu.br/instituto-de-humanidades-2/
https://unilab.edu.br/planos-individuais-de-trabalho-ihlm/
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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0411970 e
o código CRC 21B94687.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.013658/2018-03 SEI nº 0411970

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

