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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 147, DE 19 DE ABRIL DE 2022

  

Dispõe sobre a programação anual de férias
dos docentes efe�vos e temporários da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 16ª sessão
ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2022, considerando o art. 49. da Lei nº 4.881/65; o art. 8º do
Decreto-Lei nº 465/69; os arts. 77 a 80 da Lei nº 8.112/90, com alterações dadas pela Lei nº 9.525/97; e o
processo nº 23282.006015/2021-09,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  A programação e usufruto das férias dos docentes da carreira de Professor do
Magistério Superior, dos contratados temporariamente como professor
subs�tuto ou visitante deverão ocorrer durante os Recessos Acadêmicos, de forma que não coincida com
o período le�vo, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

CAPÍTULO I

DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

 

Art. 2º  O ocupante de cargo efe�vo de Professor do Magistério Superior fará jus a 45
(quarenta e cinco) dias anuais de férias, exceto se afastado para exercício de cargo comissionado em
órgão não integrante das ins�tuições federais de ensino superior, caso em que fará jus a 30 (trinta) dias.

 

§ 1º A critério da Administração, sob responsabilidade do dirigente da Unidade Acadêmica,
serão abertas, em caráter excepcional, para a marcação de férias docentes em período le�vo nas
seguintes situações:

 

I - para docentes em exercício de a�vidades administra�vas ou de gestão cuja a�vidade
impeça o pleno gozo das férias no período de recesso le�vo; e
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II - quando do acúmulo de férias nos casos previstos na legislação.

 

§ 2º Os casos excepcionais serão julgados pela Direção do Ins�tuto, observando-se o
disposto nesta Resolução e em normas expedidas pela Superintendência de Gestão de Pessoas,
garan�ndo o planejamento interno e o não prejuízo à carga horária das disciplinas.

 

§ 3º O docente, ao retornar de licenças ou afastamentos (capacitação, pós-doutorado,
saúde etc), quando coincidentes com o período le�vo especificado no calendário acadêmico vigente, será
lotado em componentes curriculares e/ou a�vidades extensionistas curricularizadas.

 

CAPÍTULO II

DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DOS DOCENTES TEMPORÁRIOS

 

Art. 3º Os professores visitantes e subs�tutos farão jus a 30 (trinta) dias de férias, que
deverão ser usufruídos obrigatoriamente após 12 (doze) meses de efe�vo exercício e o encerramento do
calendário acadêmico vigente, sob responsabilidade da direção da Unidade Acadêmica.

 

Parágrafo único. Caso o vínculo contratual do docente temporário finde ou seja
ins�tucionalmente concluído antes de 12 (doze) meses de efe�vo exercício, a percepção financeira das
férias remuneradas e do ⅓ (um terço) cons�tucional serão pagos juntamente às verbas indenizatórias de
encerramento do contrato.

 

CAPÍTULO III

DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS NAS DIREÇÕES DAS UNIDADES ACADÊMICAS E COORDENAÇÕES DE
CURSO

 

Art. 4º Os períodos de férias de Diretores e Vice-Diretores de Unidade Acadêmica, inclusive
de Coordenadores e Vice-Coordenadores de Curso, deverão ser programados de forma que não
coincidam, exceto quando não seja possível em decorrência de necessidade de serviço.

 

§ 1º Na hipótese de usufruto de férias simultâneas de que trata o caput, o decano do
respec�vo colegiado deverá assumir as funções temporariamente mediante precedência de ato
administra�vo da Reitoria ou por agente delegado.

 

§ 2º Na impossibilidade do decano assumir as funções previstas no caput, este deverá
manifestar de forma expressa o impedimento e o próximo docente mais an�go do colegiado deverá
assumir as funções.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 5º  O disposto no art. 1º não se aplica aos docentes:

 

I - afastados para pós-graduação;

 

II - aos cedidos para outros órgãos, na forma do art. 93, da Lei nº 8.112/90; e

 

III - licenciados de acordo com os arts. 84, 86 e 92 da Lei nº 8.112/90. 

 

Art. 6º O registro da programação das férias docentes será feita exclusivamente pelo
Módulo de Férias Sigepe Servidor e homologadas pela chefia imediata por meio do aplica�vo SouGov do
Governo Federal.

 

Parágrafo único. Periodicamente deverá ser publicado no sí�o eletrônico ins�tucional o
relatório de férias dos professores da Unilab. 

 

Art. 7º Caberá às Diretorias das Unidades Acadêmicas, no interesse da Administração e em
acordo com seu quadro funcional docente, a programação das férias após a aprovação do Calendário
Acadêmico. 

 

Art. 8º Compe�rá à Superintendência de Gestão de Pessoas estabelecer orientações
complementares para plena execução desta Resolução e das normas expedidas pelo órgão centro do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).

 

Art. 9º Fica revogada a Resolução Consepe nº 19, de 17 de outubro de 2019.

 

Art. 10.  Esta Resolução entra em vigor em 02 de maio de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, subs�tuta

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/04/2022, às 18:50, 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?

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 0446227 e
o código CRC ED5726F2.

 

Referência: Processo nº 23282.006015/2021-09 SEI nº 0446227
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