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Fundamentação do Grupo de Trabalho

● Carga horária mínima de 8h em sala de aula para todos os docentes da Unilab, sem distinção
de adicionais aos vencimentos, com exceção aos docentes com função na administração
superior;

● Garantia da autonomia dos conselhos de unidade em realizar metodologias para o
planejamento e acompanhamento do trabalho docente;

● Reforçar a responsabilidade do conselhos de unidade a atribuição dos encargos de ensino,
pesquisa e extensão aos docentes;

● Reconhecimento das diversas atividades inerentes do trabalho docente em uma instituição de
ensino superior.

● Reconhecimento das diferenças entre as realidades existentes e vivenciadas durante às



atividades de ensino, pesquisa, inovação, extensão e gestão dos docentes da Unilab;

● Reconhecer a autonomia do docente no planejamento das suas atividades inerentes ao
trabalho docente, e alinhado com o planejamento institucional.

O que mudou na minuta proposta pelo GT?

● Com exceção dos docentes em função na administração superior, todos os demais terão carga
horária mínima de 8h em sala de aula (graduação e pós-graduação stricto sensu);

● A carga horária dedicada para coordenação, docência e orientação nos cursos da Universidade
Aberta do Brasil poderá ser contabilizada para integralização da carga horária do regime de
trabalho do docente;

● Os Conselhos de Unidade são obrigados a aprovação dos PITs em conformidade à Política de
Ensino de Pesquisa e Extensão do Instituto e o Plano Anual do Curso que os docentes estão
vinculados, conforme Art. 55, 57  e 84 do Estatuto da Unilab;

● O docente que não apresentar o seu Plano Individual de Trabalho (PIT), bem como o
Relatório Individual de Trabalho (RIT) ficará com pendências no Instituto, não podendo
abrir processos de progressão ou promoção funcional;

● Regulamenta os casos esporádicos de recebimento de adicionais ao vencimento para os
docentes em regime de trabalho com dedicação exclusiva;

● Cria o indicador Carga Horária de Ensino Semanal Média (CESM) dos Institutos com
objetivo de uso em casos de alteração de regime de trabalho e sugestão para uso em resolução
de distribuição de código de vaga docente;

● Destina um espaço específico, Outras Atividades Desenvolvidas (OAD), para descrição das
atividades para além da carga horária do regime de trabalho;

● Indica os documentos comprobatórios da carga horária de trabalho, destacando o uso dos
relatórios gerados pelo SIGAA;

● O docente deve ter a autonomia de indicação da carga horária em atividades de pesquisa e
extensão, não limitando o número de projetos e orientação de discentes, porém dentro do
limite máximo de 20h em atividades de pesquisa e/ou máximo 20h em atividades de extensão;

● Fica obrigada a indicação da carga horária semanal prevista de trabalho para os docentes
designados para qualquer atividade ou função por efeito de Portaria.

● Regulamenta os casos de mudança de regime de trabalho;



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

MINUTA DE RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSEPE/UNILAB Nº XX, DE XXXX DE
2022

Aprova a reedição, com alterações, da Resolução
Complementar CONSEPE/UNILAB Nº 2 de 16 de
Julho de 2021 que define os critérios para a
distribuição da carga horária de atividades
desenvolvidas pelos integrantes da Carreira do
Magistério Superior 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 de suas
atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987; na Lei nº 9.394, de

20/12/1996; na Lei nº 12.772, de 28/12/2012; na Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013, Decreto

nº 94.664, de 23/07/1987; Portaria MEC 475/1987, Decreto nº 94.664,de 23/07/1987, Regimento

Geral e Estatuto da UNILAB;

CONSIDERANDO a multiplicidade e a flexibilidade das atividades inerentes à Carreira do

Magistério Superior, bem como o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e

a função social da Universidade;

CONSIDERANDO as especificidades do trabalho acadêmico-científico nas diversas áreas do

conhecimento;

CONSIDERANDO a competência estatutária das Unidades Acadêmicas do planejamento e a

supervisão das atividades do pessoal docente e levando em conta a necessidade de dotar essa

competência de um instrumento normativo geral;

RESOLVE:



Art. 1º Regulamentar os critérios de distribuição da carga horária de atividades do pessoal
integrante da Carreira do Magistério Superior da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), conforme estabelecido nesta Resolução.

Art. 2º Fica revogada a Resolução Complementar Consepe nº 02/2021, de 16 de junho de
2021.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de xxx de xxx de 2022.

NOME DO REITOR

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº xx DE XXXX DE 2022

CAPÍTULO I

DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE

Art. 4º A distribuição da carga horária do trabalho docente deve obedecer às exigências
legais em vigor, primando pela qualidade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Art. 5° O docente poderá ministrar aulas em todos os níveis e modalidades de ensino
indistintamente, conforme a necessidade da instituição, de acordo com sua formação e área de
atuação e em conformidade com a legislação vigente.

Art. 6º Para fins de distribuição da carga horária semanal, serão considerados os regimes
de trabalho descritos no Decreto nº 94.664, de 23/07/1987, e no Art. 20 da Lei nº 12.772, de
28/12/2012, para os docentes do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico:

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva
às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, às quais cabem aos Conselho das
Unidades Acadêmicas o planejamento e a supervisão das atividades;

II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.

§ 1º Excepcionalmente, a UNILAB poderá, mediante aprovação de órgão colegiado
superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em
tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, e previstas
em Lei;

§ 2º O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do
exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas em Lei.

Art. 7º A distribuição da carga horária semanal em cada semestre letivo será sugerida pelo
Colegiado de Curso e aprovada pelo Conselho da Unidade Acadêmica a que pertence o docente,
seguindo o Plano Anual das Atividades do Curso que os docentes estão vinculados e a da Política de
Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto.



§ 1º As atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional apresentadas pelo
docente deverão integralizar o número de horas relativas ao regime de trabalho em que o docente é
contratado;

§ 2º O docente deverá ministrar carga horária mínima de oito horas semanais em
disciplinas presenciais ou em disciplinas à distância, conforme o Art. 57 da Lei 9.394, de
20/12/1996.

§ 3º Para o somatório das atividades desenvolvidas pelos docentes com objetivo de
integralizar a carga horária específica do Regime de Trabalho, dever-se-á considerar o disposto no
Anexo I desta resolução.

§ 4° O atendimento da carga horária, obrigatória e optativa, exigida para a integralização
curricular dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu é condição indispensável à
distribuição das horas de trabalho do pessoal docente atribuídas pelas unidades de lotação.

§ 5° O atendimento da carga horária de pós-graduação lato sensu poderá ser integralizado
para o regime do trabalho docente, mas não contará para integralizar o mínimo de oito horas
semanais de aulas na Unilab.

§ 6° O docente não é obrigado a assumir carga horária em mais de dois turnos diferentes
em um mesmo dia.

§ 7° O cumprimento da carga horária prevista no § 4° é independente da realização de
outras atividades dos docentes.

§ 8° O docente deverá ministrar o mínimo de 4 (quatro) horas semanais em disciplinas na
graduação.

§ 9º O Colegiado de Curso e o Conselho de Unidade deverão deliberar sobre os casos
excepcionais de compensação de carga horária, com quantidade maior ou menor, entre os semestres
subsequentes, respeitando a carga horária média correspondente ao regime de trabalho ao qual o
docente foi contratado, respeitando o limite de 60 (sessenta) horas semanais.

Art. 8º Respeitado o atendimento às necessidades de oferta de disciplinas, cabe ao
Colegiado de Curso e ao Conselho de Unidade Acadêmica organizarem as atividades docentes
conforme o melhor interesse de seu funcionamento, buscando integrar as diversas funções
acadêmicas em seu âmbito, e respeitando-se a legislação em vigor.

Art. 9º O docente ficará dispensado, temporariamente, da obrigação de ministrar aulas na
graduação e/ou na pós-graduação nos seguintes casos especiais:

I - Durante o exercício do cargo de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor e Diretor de Campus;

II - Outros casos estabelecidos na legislação em vigor;

Art. 10. Todos os docentes que estiverem em função de gestão ou não, exceto os previstos
no Art. 9°, deverão ministrar carga horária mínima de oito horas semanais em aulas.



CAPÍTULO II

DAS ATIVIDADES DE ENSINO

Art. 11. Entende-se por atividades de ensino:

I - Ministrar aulas em cursos de graduação e de pós-graduação;

II - Preparar atividades mencionadas no inciso I bem como o atendimento, acompanhamento
e avaliação das atividades discentes;

III - Participar do planejamento, da organização, da execução e da avaliação referentes ao
ensino;

IV - Orientar trabalho de conclusão de curso e supervisionar estágios curriculares e
extracurriculares, em curso de graduação e pós-graduação;

Parágrafo único – A carga horária de ensino nos cursos de graduação, ou de pós-graduação
stricto sensu e lato sensu, em outras instituições poderá ser contabilizada para integralizar a carga
horária do regime de trabalho, desde que aprovado pelo Colegiado do curso e pelo Conselho de
Unidade, respeitando às 8 (oito) horas mínimas de aulas na Unilab.

Art. 12. A Carga horária de Ensino Semanal Média (CESM) da Unidade Acadêmica é o
resultado da Carga horária de ensino total do semestre na graduação dividida pelo número de
docentes lotados e em efetiva atividade na unidade no início do semestre letivo.

§ 1º Serão excluídos no cálculo da CESM, os docentes dispensados de carga horária de
ensino, afastados da Unilab para exercer cargo ou função gratificada, para realizar Licença
Capacitação, Curso de mestrado ou doutorado ou estágio de pós-doutorado, por ato especial do
Reitor ou por outras hipóteses previstas em lei.

§ 2º O cálculo da CESM será realizado: (∑ CH de disciplinas do Instituto / Nº de docentes)/15
semanas

§ 3º Serão contados para o cálculo do CESM às disciplinas de graduação e pós-graduação
stricto sensu que tiverem todo corpo docente da respectiva Unidade Acadêmica.

Art. 13. As atividades de grupos PET, Pulsar, PIBID, Residência Pedagógica e de monitoria
ou outros programas que sejam institucionalizados serão contabilizadas na carga horária de
atividades de ensino, conforme ANEXO I.

Art. 14. As atividades de ensino serão desenvolvidas durante o ano acadêmico e distribuídas
em 2 (dois) semestres letivos regulares, conforme o Calendário Acadêmico aprovado, ou em outros
formatos previstos por meio das Normas Gerais de Graduação e das Normas Gerais de
Pós-Graduação, como indicado no Art. 37 do Regimento da universidade.

Art. 15. Para fins de enquadramento e manutenção do regime de trabalho, serão consideradas
as horas despendidas efetivamente com aulas, no ensino de graduação e de pós-graduação strictu
sensu, devendo o docente ministrar carga horária mínima de oito horas semanais, conforme o Art.
57 da Lei 9.394, de 20/12/1996.

§ 1º A carga horária de ensino de pós-graduação lato sensu será somada às atividades de
ensino para efeitos de integralização do regime de trabalho ao qual o docente foi contratado.



§ 2º As aulas, além das presenciais, poderão ser ministradas na modalidade de Ensino a
Distância – EAD, desde que previstas no Projeto Pedagógico do Curso, aprovado pelo Conselho de
Ensino de Pesquisa e Extensão (CONSEPE), nos limites e condições estabelecidas pela legislação
vigente específica.

§ 3º A carga horária semanal de ensino, para a formação da carga horária docente, será
computada a partir do número de horas atribuídas aos componentes curriculares.

Art. 16. O docente poderá ministrar aulas em outros cursos da Unilab, diferente da sua
lotação, mediante autorização do Colegiado do curso e aprovação do Conselho de Unidade de seu
Instituto de origem.

Parágrafo único. Nesse caso, se a carga horária semanal não tiver sido computada
previamente, deverá ser contabilizada no período letivo regular subsequente.

Art. 17. A carga horária semanal máxima de aulas (teóricas, práticas de laboratório ou de
campo) é de 50% da jornada de trabalho para docentes no regime de 40 (quarenta) horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, e de 60% da jornada de trabalho para docentes no regime de 20 (vinte)
horas, observando-se a Portaria MEC 475/1987 que expede normas complementares para execução
do Decreto nº 94.664,de 23/07/1987.

§ 1º Não será contabilizada em duplicidade a carga horária de aula resultante da união de
duas ou mais turmas de disciplinas de mesmo conteúdo, ministradas no mesmo horário.

§ 2º Para as disciplinas ministradas por mais de um docente, a carga horária poderá ser
dividida ou compartilhada em sua totalidade, respeitando que a carga horária da disciplina será
contabilizada de acordo com a participação de cada docente na disciplina, conforme registro
obrigatório no Sistema Acadêmico em vigor.

§ 3º Para os componentes curriculares práticos dos cursos da área da saúde ministradas por
mais de um docente, a carga horária docente será equivalente a carga horária da disciplina na sua
totalidade, considerando a relação aluno/docente conforme o sistema local e regional de saúde
vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 18. A cada 1 (uma) hora da carga horária semanal em sala de aula, teórica e/ou prática,
será computado tempo adicional para a manutenção de ensino a carga horária de (uma) hora
adicional.

§ 1º Entende-se por atividades de manutenção de ensino o atendimento a discentes, a
elaboração e correção de provas, a preparação de aulas e ou atividades, dentre outros.

§ 2º O horário de atendimento aos alunos deve ser afixado na unidade acadêmica, em local de
fácil acesso ao corpo discente, bem como publicado no sistema acadêmico.

Art.19. Serão contabilizadas 1(uma) carga horária de ensino semanal do docente por cada
orientação trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC), e 2 (duas) horas de monografia de
especialização, de dissertação e de tese.

§ 1º Quando TCC for prevista no PPC do curso como disciplina não deverá contar carga
horária de orientação.

§ 2º A carga horária das co-orientações previstas no caput serão contabilizadas a metade da
carga horária das respectivas orientações.



Art. 20. Serão contabilizadas 1 (uma) hora de carga horária semanal do docente a cada
orientação de Estágio Supervisionado extracurricular.

Art. 21. As orientações referidas nos artigos 19 e 20 não dispensam o docente do
cumprimento da carga horária em sala de aula das disciplinas na graduação e/ou pós-graduação
stricto sensu.

Art. 22. Para efeito de integralização da carga horária semanal do regime de trabalho, o
docente deverá preenchê-la com outras atividades, quais sejam: pesquisa, extensão, gestão
institucional, capacitação docente, participação em órgãos colegiados e comissões permanentes e de
curta duração, produção científica, artística, cultural e tecnológica, conforme previstas no Anexo I.

CAPÍTULO III

DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Art. 23. Entende-se por atividades de pesquisa e inovação:

I - Execução de programas e/ou projetos de pesquisa, na qualidade de coordenador,
vice-coordenador ou colaborador;

II - Líder, Segundo Líder e pesquisador em grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de
Grupos de Pesquisa pelo CNPq e certificado pela instituição;

III - Supervisão de estágio pós-doutoral;

IV - Orientação ou coorientação de alunos de pós-graduação;

V - Participação em projetos de inovação;

VI - Orientação de alunos em programas oficiais da UNILAB ou de outros órgãos de fomento
à iniciação científica;

VII - Supervisão de pós-doutorados;

VIII - Outras atividades relevantes relacionadas à pesquisa previstas no Anexo I.

§ 1º O docente deverá manter o currículo atualizado na plataforma Lattes do CNPq para
contabilização da carga horária em atividades de pesquisa e/ou inovação.

§ 2° Os programas e/ou projetos de pesquisa e/ou inovação ao quais o docente esteja
coordenando ou participando deverão ser aprovados pelo Conselho de Unidade Acadêmica e
cadastrados na PROPPG.

Art. 24. Somente poderão ser computados para integralizar a carga horária semanal, conforme
ANEXO I, os projetos de pesquisa e/ou inovação cadastrados no Sistema de Informação e Gestão de
Projetos – SIGAA ou em outro sistema de registro da PROPPG.

Art. 25. A orientação de alunos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu será computada
para integralizar a carga horária semanal, conforme ANEXO I.

Art. 26. Para efeito de contabilização da carga horária, as orientações e/ou coorientações em



outras IFES deverão ser aprovadas nos colegiados dos cursos e no Conselho de Unidade.

Art. 27. O docente que alocar carga horária para o desenvolvimento de atividades de pesquisa
e que não tiver divulgação em pelo menos um dos meios científicos (artigos, capítulos de livros e/ou
livros com conselho editorial, resumos em anais de congresso, apresentação em eventos científicos,
entre outros – (conforme Anexo I) os últimos três anos, não poderá alocar nova carga horária para
pesquisa pelos períodos subsequentes até que comprove produção científica publicada do projeto
desenvolvido.

§ 1º Somente serão consideradas as publicações em que a UNILAB seja mencionada como a
instituição de vínculo do docente, salvo os casos de impossibilidade de menção.

§ 2º O Conselho de Unidade Acadêmica poderá dispensar da publicação dos resultados em
meios científicos, as atividades de pesquisa que tenham como produto final a geração de processos ou
produtos artísticos e/ou tecnológicos, visando ao registro de patentes, mediante relatório
circunstanciado do docente e parecer conclusivo de consultor ad hoc.

Art. 28. O docente que, tendo alocado carga horária para desenvolvimento de atividades de
pesquisa e/ou inovação, desrespeitar as normas para o cumprimento dessas atividades estabelecidas
nesta resolução, perderá o direito de voltar a alocar carga horária para essas atividades enquanto
perdurar a irregularidade.

Parágrafo único. São consideradas irregularidades, entre outras, a não apresentação de
relatórios ou prestação de contas exigidas pela PROPPG.

CAPÍTULO IV

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Art. 29. Entende-se por atividades de extensão, arte e cultura:

I - Planejamento e execução de programas e projetos, na qualidade de coordenador,
vice-coordenador, colaborador, tutor ou orientador;

II - Planejamento, organização e execução de cursos de extensão;

III - Planejamento, organização e execução de eventos: palestras, colóquios, simpósios,
oficinas, minicursos, projetos sociais, artísticos, culturais e esportivos, entre outros de interesse da
instituição e da comunidade.

IV - Planejamento e organização da prestação de serviços à sociedade mediante atendimento
direto ou indireto, tais como assessorias, consultorias e perícias, observando-se a legislação vigente
e devidamente autorizadas pela PROEX.

V - Orientação de bolsistas, voluntários e colaboradores das atividades de extensão
cadastradas na Pró-Reitoria de Extensão.

§ 1º Os programas e/ou projetos de extensão ao quais o docente esteja coordenando ou
participando deverão ser aprovados pelo Conselho de Unidade Acadêmica e cadastrados na
PROEX.



§ 2º Para efeito de contabilização da carga horária do docente, as atividades de extensão,
arte e cultura deverão estar devidamente registrados na PROEX ou pertencentes aos programas
institucionais ou previstas nas atividades de extensão curricularizadas.

Art. 30. Somente poderão ser computadas para integralizar a carga horária semanal as
atividades de extensão obrigatoriamente cadastradas no Sistema de Informação e Gestão de Projetos
– SIGAA, ou outro sistema de registro usado pela PROEX.

Art. 31. O docente que, tendo alocado carga horária para desenvolvimento de atividades de
extensão, desrespeitar as normas para o cumprimento das atividades, estabelecidas nesta resolução,
perderá o direito de voltar a alocar carga horária para essas atividades enquanto perdurar a
irregularidade.

Parágrafo único. São consideradas irregularidades, entre outras, a não apresentação de
relatórios ou prestação de contas exigidas pela PROEX.

CAPÍTULO V

DAS ATIVIDADES DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Art. 32. Entende-se por atividades de gestão institucional e de representações as relacionadas
com:

I – A direção, a coordenação, a chefia e o assessoramento integrantes do quadro oficial da
estrutura administrativa ou acadêmica da UNILAB;

II – O desempenho de outras funções previstas na legislação;

III – Representações estatutárias.

§ 1º As horas de participação de docentes em conselhos e comissões permanentes ou com
carga horária atribuída serão computadas para integralizar a carga horária semanal conforme o
previsão obrigatória na portaria emitida pela Reitoria ou do Instituto, conforme Anexo 1.

§ 2º As horas de participação de docentes em Cargos de direção e Função Comissionada de
Coordenação de Curso serão computadas para integralizar a carga horária semanal, conforme Anexo
1.

§ 3º As horas de participação de docentes em Cargos de Reitor, Vice-reitor, Pró-reitor e
Diretor de Campus serão computadas para integralizar a carga horária semanal, conforme Anexo 1.

§ 4º Outras funções administrativas não abrangidas neste artigo e previstas em Lei, quando
assumidas por docentes, serão definidas através de portaria da Reitoria e/ou do Instituto,
explicitando-se, no ato de designação, a carga horária semanal necessária para exercício da função,
não excedendo o limite máximo de 20h, conforme o ANEXO I.

§ 5º Os docentes, com cargos comissionados com gratificação financeira, ficam impedidos
de contabilizar carga horária de outras atividades e/ou funções intrínsecas ao exercício do cargo que
ocupam.

§ 6º Os docentes, ocupantes de cargos na gestão institucional e que não fizerem jus ao



adicional salarial, poderão contar a carga horária destinada para realização do cargo e mais às
atividades realizadas intrínsecas ao exercício do cargo que ocupa, conforme o ANEXO I.

Art. 33. Serão válidas as atividades de gestão institucional e de representação comprovadas
através de instrumento legal, como declarações, portarias da Reitoria, Instituto e/ou Diário Oficial
da União.

CAPÍTULO VI

DO PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT) E DO RELATÓRIO INDIVIDUAL DE
TRABALHO (RIT)

Art. 34. Semestralmente, cada docente apresentará ao seu instituto de lotação e de
exercício, para aprovação e em data por este fixada, o seu Plano Individual de Trabalho (PIT), no
qual estarão discriminadas, por período letivo, todas as suas atividades relacionadas à docência,
pesquisa, extensão e gestão, em consonância com o Plano Anual das Atividades do Curso e a da
Política de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto.

§ 1º O docente deverá elaborar o PIT com base nas atividades que desenvolverá ao longo
de 06 (seis) meses, no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão institucional,
conforme disposto no ANEXO II desta resolução.

§ 2º O PIT deverá estar compatibilizado ao planejamento institucional da unidade
acadêmica em que o docente está lotado, especialmente a oferta de disciplinas, respeitando o
disposto no Art. 57 da LDB.

§ 3º Na elaboração de seu PIT, o docente deverá demonstrar o preenchimento da carga
horária do respectivo regime de trabalho, atendidos os critérios estabelecidos nesta resolução.

§ 4º O plano individual de trabalho de que trata este artigo deverá ser feito em formulário
padrão da UNILAB (ANEXO II), preferencialmente, em meio eletrônico, facilitando a gestão e a
transparência pública.

§ 5º O PIT estará disponível para preenchimento 45 (quarenta e cinco) dias antes do
semestre letivo a que se refere e será encerrado 20 (vinte) dias após o seu início.

§ 6º A data limite para o envio do PIT pelos docentes estará prevista no calendário
acadêmico.

§ 7º O docente que não apresentar o seu Plano Individual de Trabalho (PIT), bem como o
Relatório Individual de Trabalho (RIT) ficará com pendências no Instituto, não podendo abrir
processos de progressão ou promoção funcional.

Art. 35. Nos casos eventuais em que a carga horária no RIT seja maior do que a prevista no
PIT, e que exceda à carga horária do Regime de Trabalho do docente, o colegiado do curso e o
conselho de unidade poderão deliberar a compensação no semestre subsequente com as devidas
justificativas.

§ 1º As atividades desenvolvidas adicionais à carga horária do regime de trabalho poderão
ser descritas no PIT e RIT, no campo destinado Outras Atividades Desenvolvidas (OAD), com
atividades previstas no Anexo I, e poderão ser verificadas pelos colegiados de curso e pelo conselho



de unidade na distribuição da carga horária de disciplinas.

§ 2º Após a aprovação do PIT pelo Conselho de Unidade Acadêmica, semestralmente, a
direção do Instituto deverá dar publicidade, ampla e irrestrita, de todas as atividades desenvolvidas
pelos docentes junto à comunidade acadêmica.

§ 3º Nos casos em que o Conselho de Unidade Acadêmica não aprove o PIT do docente, este
terá até 15 (quinze) dias corridos para corrigi-lo e encaminhá-lo.

§ 4º O Conselho de Unidade deverá orientar a adequação dos PITs que não estiverem
contemplando esta resolução e/ou o Plano Anual das Atividades do Curso e/ou da Política de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Instituto.

§ 5º No caso de divergência insanável entre o PIT e as orientações do conselho de unidade, a
questão será resolvida pelo seu Conselho de Unidade Acadêmica de lotação e atuação, ressalvado o
direito de recurso a instâncias superiores.

§ 6º Os docentes impossibilitados de atender a carga horária mínima de aulas prevista desta
resolução, em decorrência da falta de atribuição do Conselho de Unidade para ministrar
componente(s) curricular(es) e realizar atividades previstas no Plano Anual das Atividades do Curso e
na Política de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto, não poderão ser apenados por
descumprimento de obrigações inerentes ao respectivo regime de trabalho.

§ 7º É de competência da direção da Unidade acadêmica as providências cabíveis previstas no
Parágrafo 5°, conforme estatuto da Unilab.

Art. 36. Semestralmente, em data fixada pelo órgão de lotação, o docente apresentará o seu
RIT referente às atividades docentes descritas no PIT correspondente.

CAPÍTULO VII

DO REGIME DA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Art. 37. No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas a regulamentação da
Unilab, a percepção de:

I - remuneração de cargos de direção ou funções de confiança;

II - retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas ao
ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso;

III - bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação paga por agência oficial de
fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada na Unilab ou por organismo internacional
amparado por ato, tratado ou convenção internacional;

IV - bolsa pelo desempenho de atividades de formação de professores da educação básica, no
âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros programas oficiais de formação de professores;

V - bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de fomento ou organismos
nacionais e internacionais congêneres;



VI - direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação própria,
e ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica, nos termos do art. 13 da Lei nº
10.973, de 2 de dezembro de 2004;

VII - outras hipóteses de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, pagas pela Unilab, exigida a
prévia regulamentação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

VIII - retribuição pecuniária, na forma de pro labore ou cachê pago diretamente ao docente
por ente distinto da Unilab, pela participação esporádica em palestras, conferências, atividades
artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente;

IX - Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112,
de 1990;

X - Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC, de que trata o art. 7º da Lei nº
12.677 de 25 de junho de 2012 ;

XI - retribuição pecuniária, em caráter eventual, por trabalho prestado no âmbito de projetos
institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; e
Lei nº 12.863, de 2013.

XII - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica
em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente
autorizada pelo Conselho de Unidade e Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão.

§ 1º Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas no inciso
VIII do caput , quando autorizada pela Unilab, que não exceda 30 (trinta) horas anuais.

§ 2º As atividades de que tratam os incisos XI e XII não excederão, computadas isoladamente
ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais.

Art. 38. A participação nas atividades descritas nos incisos III e XII do caput do artigo
anterior exige a observância das seguintes diretrizes:

I - proporcionar retorno à Unilab na linha de intercâmbios culturais, técnicos e científicos ou
de propagação construtiva do nome e da competência da Unilab;

II - não prejudicar os encargos administrativos e acadêmicos da unidade em que o docente
esteja lotado, respeitando-se o mínimo de oito (8) horas semanais de aulas.

CAPÍTULO VIII

SOBRE MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO

Art. 39. O docente poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, mediante
requerimento que será submetido a sua unidade de lotação, contendo os seguintes documentos:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art76a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm#art1


I - O RIT dos últimos dois (2) anos do atual regime de trabalho;

II - O PIT com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional que
justifiquem a mudança de regime de trabalho;

III - Comprovante de compatibilidade de horários, quando se tratar de mudança de regime
para quarenta horas sem dedicação exclusiva; e

IV - Justificativas para reconhecimento da área como possuidora de características específicas,
quando se tratar de mudança de regime para quarenta horas sem dedicação exclusiva;

§ 1° A SGP deverá emitir parecer quanto à legalidade para casos de redução de carga horária
com acumulação de cargos.

§ 2° A solicitação de alteração de regime de trabalho será submetida à aprovação, exigida a
maioria de dois terços (2/3) nos membros do colegiado do curso e do conselho de unidade, e será
encaminhada à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD para análise e parecer, e
posteriormente à decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

§ 3º É vedada a mudança de regime de trabalho aos docentes em estágio probatório.

§ 4° Na hipótese de concessão de afastamento sem prejuízo de vencimentos, às solicitações de
alteração de regime só serão autorizadas após o decurso de prazo igual ao do afastamento concedido.

§ 5° Ao docente cuja unidade de lotação apresentar CESM inferior a oito (8) horas nos
últimos 2 semestres não serão concedidas as seguintes alterações de regime de trabalho de:

I – tempo parcial para quarenta (40) horas ou dedicação exclusiva; e

II – quarenta (40) horas para dedicação exclusiva

§ 6° Ao docente que se encontre a menos 5 (cinco) anos de tempo necessário para a
aposentadoria compulsória não serão concedidas as seguintes alterações de regime de:

I – tempo parcial para quarenta (40) horas ou dedicação exclusiva; e

II – quarenta (40) horas para dedicação exclusiva

§ 7° Ao docente que se encontre a menos de 5 (cinco) anos de tempo necessário para a
aposentadoria não compulsória poderão ser concedidas as seguintes alterações de regime de:

I – tempo parcial para quarenta (40) horas ou dedicação exclusiva; e

II – quarenta (40) horas para dedicação exclusiva.

§ 8° A redução de regime de trabalho docente de quarenta (40) horas ou de dedicação
exclusiva para tempo parcial não implicará contratação de professor substituto para a unidade
acadêmica.

Art. 40. A supressão dos regimes de quarenta horas (40) ou de dedicação exclusiva dar-se-á:

I - por iniciativa da unidade em que o docente exerça a sua atividade acadêmica, com decisão
final do Reitor, à vista de parecer conclusivo da CPPD, quando se verificar o descumprimento das
obrigações inerentes ao regime de trabalho;



II - por iniciativa da CPPD, na hipótese da omissão da unidade em que o docente exerça a sua
atividade acadêmica, caso em que esta unidade deverá ser previamente ouvida.

§ 1º O descumprimento das obrigações inerentes ao regime de trabalho, de que trata o inciso I
do caput deste artigo, caracterizar-se-á, pelo menos, por uma das seguintes situações:

a) não cumprimento, por parte do docente, de carga horária efetiva de aulas a que estiver
obrigado;

b) não cumprimento do plano de trabalho aprovado pela unidade, em que o docente exerça a
sua atividade acadêmica, para as atividades de pesquisa ou de extensão a que estiver obrigado o
docente;

c) acumulação ilícita.

§ 2° Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a supressão do regime de trabalho
far-se-á por ato do Reitor, após o devido processo legal.

§ 3° Caberá recurso ao CONSEPE, com efeito suspensivo, no prazo de quinze (15) dias úteis
a partir da notificação ao interessado, do ato que excluiu o docente do regime de quarenta horas (40)
ou de dedicação exclusiva.

Art. 41. A supressão dos regimes de quarenta (40) horas ou de dedicação exclusiva, nas
condições e pelos motivos previstos no §1°do artigo anterior, importará no consequente e automático
vínculo do docente ao regime de tempo parcial.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 42. Os casos não justificados e os em desacordo com esta Resolução deverão ser
apurados nos termos da legislação em vigor e do Regimento Geral da Unilab.

Art. 43. Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão - CONSEPE.



ANEXO I
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOCENTE

TIPO DE ATIVIDADE CH MÍN. CH MÁX. OBSERVAÇÕES Documentos
comprobatórios

1. ATIVIDADES DE ENSINO
1.1 Carga Horária de Ensino

8h/semanal  20h/semanal
1.1.1 Ensino de graduação 4h/semana Relatórios via SIGAA

1.1.2 Ensino de pós-graduação stricto sensu  Relatórios via SIGAA

1.2 Atividades de preparação e apoio ao efetivo trabalho das
aulas teóricas e práticas  20h/semana
1.2.1 Preparação, planejamento didático e apoio

1.2.2 Participação em colegiado, NDE e comissões específicas no
âmbito do curso e do instituto com interesse do ensino.

Declarações da
presidência dos
colegiados e/ou Portarias

1.3 Outras Atividades de ensino
 20h/semana

1.3.1 Orientação de TCC de graduação (Quando não for previsto
no TCC como disciplina)
Observando 1h/discente

8h Relatório via SIGAA
e/ou Declarações
emitidas pelas
coordenações de curso

1.3.2 Co-orientação de TCC de graduação
Observando 0,5h/discente

Relatório via SIGAA
e/ou Declarações
emitidas pelas
coordenações de curso

1.3.3. Orientação de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
Observando 2h/discente

Relatório via SIGAA
e/ou Declarações
emitidas pelas
coordenações de curso



1.3.4. Co-orientação de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
Observando 1h/discente

Relatório via SIGAA e
Declarações emitidas
pelas coordenações de
curso

1.3.5. Orientação/Supervisão de estágio extracurricular
Observando 1h/discente

Relatório via SIGAA e
Declarações emitidas
pelas coordenações de
curso

1.3.6. Orientação em programas de tutoria, monitoria e outras
categorias (PET, PIBID, Residência, Pulsar)
Observando 0,5h/discente

Declarações emitidas
pelas coordenações
institucionais

1.3.7. Coordenação de programas institucionais de tutoria,
monitoria e outras categorias (PET, PIBID, Residência, Pulsar)
Observando 6h por programa

Declarações emitidas
pela PROGRAD

1.3.8. Instrutor de curso de formação docente Relatório via SIGAA e
Declarações emitidas
pelas coordenações de
curso

1.3.9. Coordenação de laboratório de ensino (LIFE, laboratórios de
aulas práticas)

2h Portaria emitida pela
Reitoria ou Diretor do
Instituto

1.3.10. Coordenação/participação em projetos ou atividades
complementares de ensino extracurriculares
Observando 2h por coordenação/
participação

Relatório via SIGAA e
Declarações emitidas
pelas coordenações de
curso

1.3.11. Ensino de graduação e pós-graduação lato sensu da
Unidade Aberta do Brasil

Declarações emitidas
pelas IEAD ou
coordenações de curso

1.3.12. Orientação e co-orientação de TCC em cursos de graduação
pela Universidade Aberta do Brasil

Declarações emitidas
pelas IEAD ou
coordenações de curso

TOTAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO 40h/semanal 



2. ATIVIDADES DE PESQUISA E OU INOVAÇÃO   - MÁXIMO 20h/semana
2.1 Coordenação de projetos de pesquisa cadastrados Relatório via SIGAA ou

Declarações emitidas
pela PROPPG

2.2 Participação em projetos de pesquisa cadastrados Relatório via SIGAA ou
Declarações emitidas
pela PROPPG

2.3 Orientação de iniciação científica e/ou tecnológica. Relatório via SIGAA ou
Declarações emitidas
pela PROPPG

2.4 Supervisão de pós-dourado Declaração emitidas pela
Coordenação do
Programa

TOTAL DE ATIVIDADES DE PESQUISA E OU INOVAÇÃO 20h/semanal 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO – MÁXIMO 20h/semana
3.1 Coordenação de programas ou projetos de extensão, arte e
cultura cadastrados

Relatório via SIGAA ou
Declarações emitidas
pela PROEX

3.2 Participação em programas ou projetos de extensão, arte e
cultura cadastrados

Relatório via SIGAA ou
Declarações emitidas
pela PROEX

3.3 Coordenação de outras ações de extensão, arte e cultura de
cursos, eventos ou prestação de serviços

Relatório via SIGAA ou
Declarações emitidas
pela PROEX

3.4 Participação em ações de extensão, arte e cultura em cursos,
eventos ou prestação de serviços

Relatório via SIGAA ou
Declarações emitidas
pela PROEX

3.5. Atividades de Extensão curricularizadas, aprovadas nos
colegiados dos cursos

Relatório via SIGAA ou
Declarações emitidas
pela ou pela
Coordenação de curso



3.6. Orientação de bolsistas, voluntários ou colaboradores nas
atividades de extensão.

Relatório via SIGAA ou
Declarações emitidas
pela PROEX

TOTAL ATIVIDADES DE EXTENSÃO 20h/semanal 

4. ATIVIDADES DE GESTÃO INSTITUCIONAL – MÁXIMO 40h
4.1 Reitoria, vice-reitoria, pró-reitoria, direção-geral de campus
fora de sede

- 40h Portaria de designação

4.2 Direção de Unidade Acadêmica, Direção-geral de unidade
especial, Direção administrativa e acadêmica de campus fora de
sede, Direção de Instituto, Coordenação de curso

- 20h Portaria de designação

4.3 Vice-direção de Instituto 10h Portaria de designação

4.4 Vice-coordenação de curso 6h  Portaria de designação

4.5 Coordenação de estágio em curso de graduação 4h Portaria de designação

4.6 Exercício de cargos ou funções gratificadas no âmbito da
gestão da Unilab.

- 20h A depender da
carga horária
atribuída à
atividade em
portaria de
designação

Portaria de designação

4.7. Diretor de órgãos suplementares e coordenação de órgãos
complementares

10h Portaria de designação

4.8. Vice-Diretor de órgãos suplementares e vice-coordenação de
órgãos complementares

5h Portaria de designação

4.9. Subcoordenações e secretarias dos órgãos suplementares e
complementares

2h Portaria de designação

4.10 Representação institucional eletiva em Conselhos (Consuni,
Consepe, Conselho gestor de campus fora de sede ou Conselho de
Curadores) ou Comissões permanentes institucionais (CPPD,

12h  A depender da
carga horária
definida pelo

Portaria de designação



CLIC, CAPP, CAPEAC, Comitê de Ética em Pesquisa etc.), entre
outras

Regimento Interno
da Comissão ou
Conselho

4.11 Representação institucional eletiva em Conselho de Unidade
Acadêmica

2h Portaria de designação

4.12 Assessoria da Administração Superior 20h  A depender da
carga horária
definida pela
Portaria, ou
Regimento Interno
da Comissão ou
Conselho

Portaria de designação

4.13 Participação em Grupo de Trabalho (GT) ou Comissões de
curta duração no âmbito da Universidade ou Unidade Acadêmica

5h A carga horária de
cada GT ou
comissões deverá
ser definida por
Portaria

Portaria de designação

4.14 Participação em comissões de sindicância ou processo
administrativo disciplinar

10h A depender da
carga horária
definida pela
Portaria

Portaria de designação

TOTAL ATIVIDADES DE GESTÃO INSTITUCIONAL 40h/semanal 

5. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES – MÁXIMO 10h/semanal
5.1 Concurso público na Unilab ou outra IES Portaria de designação
5.2 Comissão de Seleção de Professor Substituto, Temporário e
Visitante na Unilab ou outra IES

Portaria de designação

5.3 Secretário de Concurso para Docente na Unilab ou outra IES Portaria de designação
5.4 Comissão de Avaliação em Estágio Probatório e Progressão
Funcional

Portaria de designação

5.5 Banca de Tese de doutorado na Unilab ou outra IES Declaração de membro
emitida pela coordenação
de curso



5.6 Banca de Dissertação de mestrado na Unilab ou outra IES Declaração de membro
emitida pela coordenação
de curso

5.7. Banca de Qualificação de Doutorado na Unilab ou outra IES Declaração de membro
emitida pela coordenação
de curso

5.8 Banca de Qualificação de Mestrado na Unilab ou outra IES Declaração de membro
emitida pela coordenação
de curso

5.9 Banca de Trabalho de Conclusão de Curso na Unilab ou outra
IES

Declaração de membro
emitida pela coordenação
de curso

5.10 Banca de Defesa de Especialização na Unilab ou outra IES Declaração de membro
emitida pela coordenação
de curso

5.11 Participação em Comitês de Programa, Conselho Editorial de
Revistas e Livros

Declaração emitida pelo
responsável do Comitê
ou Revista

5.12 Revisor/Parecerista Ad hoc Declaração de
participação como
revisor ou parecerista

5.13 Avaliador de Eventos Acadêmicos/Científicos Declaração de
participação como
avaliador

5.14 Seleção de Alunos para Curso de Pós-graduação Stricto Sensu Declaração de
participação como
avaliador

5.15 Seleção de Bolsistas em Programas Institucionais Declaração de
participação como
avaliador

5.16 Representação institucional em conselhos e órgãos estatais e
da sociedade civil

Declaração de
participação membro do
conselho ou órgãos

5.17 Cargos de gestão em associações científicas nacionais ou
internacionais

Declaração da diretoria
da associação



pertencente
5.18 Atividades de inovação e de estímulo à internacionalização

5.19 Cursos de formação continuada e/ou qualificação Declaração emitida pela
PROEX ou PROGRAD
ou IEAD

5.20 Elaboração de Artigos Científicos, Livros e Capítulos de
Livros
5.21 Elaboração de resumos para eventos científicos (salvo em
casos previstos no item 4)
5.22 Tradução de Livro ou de Capítulo de Livro

5.23 Desenvolvimento de Produto Tecnológico (equipamento,
instrumento, fármacos e similares, etc.)
5.24 Apresentação Artística (computar somente se for na Área de
Atuação Profissional)
5.25 Composição Musical, Artes Plásticas, Direção de Peça Vídeo
e AudioVisual de Produção Artística (computar somente se for na
Área de Atuação Profissional)
5.26 Produção de Relatório Técnico/Científico Aprovado pela
Unidade de Lotação ou em Editais Institucionais
5.27 Resenha de Livro e Revisão de Livro, escrita de prefácio e/ou
apresentação
5.28 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em
eventos, relacionadas à linha de pesquisa na qual o docente atua
5.29 Produções artísticas e/ou culturais realizadas no âmbito
profissional sem vínculos explícitos com a linha de pesquisa na
qual o docente atua
5.30 Organização de Eventos Internacionais Portaria ou declaração

como membro da
comissão organizadora

5.31 Organização de Eventos Nacionais Portaria ou declaração
como membro da
comissão organizadora



5.32 Organização de Eventos Regionais Portaria ou declaração
como membro da
comissão organizadora

5.33 Organização de Eventos Locais Portaria ou declaração
como membro da
comissão organizadora

5.34 Editor de periódico acadêmico

5.35 Liderança ou segunda liderança em Grupo de Pesquisa
cadastrado no CNPq e certificado pela instituição

Certificado emitido
CNPq

5.36 Carga horária de ensino e orientação em outras Instituições de
Ensino Superior aprovadas pelo colegiado de curso e conselho de
unidade

Declaração da
coordenação do curso
fora da Unilab

TOTAL OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES 10h/semanal 



ANEXO II

INSTITUTO DE COMPLETAR

Professor(a): NOME/NOME SOCIAL
Classe: Classe e nível atual SIAPE nº: 00xx00x

Titulação: último título e área
Regime de Trabalho: 20, 40 ou 40 DE

Ano: Semestre Letivo:

Planejamento Individual de Trabalho

Na tabela abaixo, o docente preencherá o plano de acordo com suas atividades e a carga horária prevista no
Anexo 1. Serão deixados em branco os campos não utilizados

1. ATIVIDADES DE ENSINO
PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

1.1 Carga Horária de Ensino
Mínimo 8h/semanais
Máximo 50% do Regime de Trabalho quando 40h DE e 60% do Regime de Trabalho Parcial

1.1.1 Disciplinas na Graduação
Mínimo de 4h/semanais

1.1.2. Disciplinas na Pós-graduação Strictu Sensu

1.2 Atividades de preparação e apoio ao efetivo trabalho em sala de aula
téorica e prática

Máximo 20h/semana

1.2.1 Preparação, planejamento didático e apoio
A cada 1h do item 1.1 deve inserir 1h nesta atividade

1.2.2 Participação em colegiado, NDE e comissões específicas no
âmbito do curso e do instituto com interesse do ensino.

1.3. Outras atividades de ensino Máximo 20h/semana

1.3.1 Orientação de TCC de graduação (Quando não for previsto no
TCC como disciplina)
Observando 1h/discente, máximo de 8 discentes.

1.3.2 Co-orientação de TCC de graduação
Observando 0,5h/discente

1.3.3. Orientação de pós-graduação lato sensu e stricto sensu



Observando 2h/discente

1.3.4. Co-orientação de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
Observando 1h/discente

1.3.3 Orientação/Supervisão de estágio
Observando 1h/discente

1.3.4 Orientação em programas de tutoria, monitoria e outras
categorias (PET, PIBID, Residência, Pulsar)
Observando 0,5h/discente

1.3.5 Coordenação de programas institucionais de tutoria, monitoria
e outras categorias (PET, PIBID, Residência, Pulsar)
Observando 6h/semana por programa

1.3.6 Instrutor de curso de formação docente

1.3.7 Coordenação de laboratório de ensino
Observando máximo de 2h

1.3.8 Coordenação/participação em projetos ou atividades
complementares de ensino extracurriculares

1.3.9 Ensino de graduação e pós-graduação lato sensu da Unidade
Aberta do Brasil

1.3.10 Orientação e co-orientação de TCC em cursos de graduação
pela Universidade Aberta do Brasil
Observando 1h/discente

TOTAL DE CH/SEMANAL EM ATIVIDADES DE ENSINO

2. ATIVIDADES DE PESQUISA E/OU INOVAÇÃO
Máximo 20h

PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

2.1 Coordenação de projetos de pesquisa cadastrados

2.2 Participação em projetos de pesquisa cadastrados

2.3 Orientação de iniciação científica e/ou tecnológica

2.4 Supervisão de pós-doutorado

TOTAL DE DE CH/SEMANAL EM PESQUISA E/OU INOVAÇÃO

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
As atividades previstas na extensão deverão somar máximo de 20h semanais

PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

3.1 Coordenação de programas ou projetos de extensão, arte e cultura
cadastrados



3.2 Participação em programas ou projetos de extensão, arte e cultura
cadastrados

3.3 Coordenação de outras ações de extensão, arte e cultura de cursos,
eventos ou prestação de serviços

3.4 Participação em ações de extensão, arte e cultura em cursos, eventos
ou prestação de serviços

3.5. Atividades de Extensão curricularizadas, aprovadas nos colegiados
dos cursos

3.6. Orientação de bolsistas, voluntários ou colaboradores nas
atividades de extensão.

TOTAL DE DE CH/SEMANAL EM EXTENSÃO

4. ATIVIDADES DE GESTÃO INSTITUCIONAL
As atividades previstas na extensão deverão somar máximo de 40h semanais,
nos casos da gestão superior (Reitorado e Diretoria de Campus fora de sede) e
máximo de 20h os demais docentes

PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

4.1 Reitoria, vice-reitoria, pró-reitoria, direção-geral de campus fora de
sede
Função correspondente a 40h

4.2 Direção de Unidade Acadêmica, Direção-geral de unidade especial,
Direção administrativa e acadêmica de campus fora de sede, Direção de
Instituto, Coordenação de curso
Função correspondente a 20h

4.3 Vice-direção de Instituto
Função correspondente a 10h

4.4 Vice-coordenação de curso
Função correspondente a 6h

4.5 Coordenação de estágio em curso de graduação
Função correspondente a 4h

4.6 Exercício de cargos ou funções gratificadas no âmbito da gestão da
Unilab.
A Portaria de designação poderá ter máximo 20h

4.7. Diretor de órgãos suplementares e coordenação de órgãos
complementares
Função correspondente a 10h

4.8. Vice-Diretor de órgãos suplementares e vice-coordenação de órgãos
complementares
Função correspondente a 5h

4.9. Subcoordenações e secretarias dos órgãos suplementares e
complementares



Função correspondente a 2h

4.10 Representação institucional eletiva em Conselhos (Consuni,
Consepe, Conselho gestor de campus fora de sede ou Conselho de
Curadores) ou Comissões permanentes institucionais (CPPD, CLIC,
CAPP, CAPEAC, Comitê de Ética em Pesquisa etc.), entre outras
A Regimento interno ou Portaria de designação poderá ter máximo 12h

4.11 Representação institucional eletiva em Conselho de Unidade
Acadêmica
Função correspondente a 2h

4.12 Assessoria da Administração Superior
A Regimento interno ou Portaria de designação poderá ter máximo 20h

4.13 Participação em Grupo de Trabalho (GT) ou Comissões de curta
duração no âmbito da Universidade ou Unidade Acadêmica
O somatório das Portarias de designação poderá ter máximo 5h

4.14 Participação em comissões de sindicância ou processo
administrativo disciplinar
Portaria de designação poderá ter máximo 10h

TOTAL DE CH/SEMANAL EM GESTÃO INSTITUCIONAL

5. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES
As atividades previstas deverão somar máximo de 10h semanais

PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

5.1 Concurso público na Unilab ou outra IES

5.2 Comissão de Seleção de Professor Substituto, Temporário e
Visitante na Unilab ou outra IES

5.3 Secretário de Concurso para Docente na Unilab ou outra IES

5.4 Comissão de Avaliação em Estágio Probatório e Progressão
Funcional

5.5 Banca de Tese de doutorado na Unilab ou outra IES

5.6 Banca de Dissertação de mestrado na Unilab ou outra IES

5.7. Banca de Qualificação de Doutorado na Unilab ou outra IES

5.8 Banca de Qualificação de Mestrado na Unilab ou outra IES

5.9 Banca de Trabalho de Conclusão de Curso na Unilab ou outra IES

5.10 Banca de Defesa de Especialização na Unilab ou outra IES

5.11 Participação em Comitês de Programa, Conselho Editorial de
Revistas e Livros

5.12 Revisor/Parecerista Ad hoc



5.13 Avaliador de Eventos Acadêmicos/Científicos

5.14 Seleção de Alunos para Curso de Pós-graduação Stricto Sensu

5.15 Seleção de Bolsistas em Programas Institucionais

5.16 Representação institucional em conselhos e órgãos estatais e da
sociedade civil

5.17 Cargos de gestão em associações científicas nacionais ou
internacionais

5.18 Atividades de inovação e de estímulo à internacionalização

5.19. Cursos de formação continuada e/ou qualificação

5.20 Elaboração de Artigos Científicos, Livros e Capítulos de Livros

5.21 Elaboração de resumos para eventos científicos (salvo em casos
previstos no item 4)

5.22 Tradução de Livro ou de Capítulo de Livro

5.23 Desenvolvimento de Produto Tecnológico (equipamento,
instrumento, fármacos e similares, etc.)

5.24 Apresentação Artística (computar somente se for na Área de
Atuação Profissional)

5.25 Composição Musical, Artes Plásticas, Direção de Peça Vídeo e
AudioVisual de Produção Artística (computar somente se for na Área
de Atuação Profissional)

5.26 Produção de Relatório Técnico/Científico Aprovado pela Unidade
de Lotação ou em Editais Institucionais

5.27 Resenha de Livro e Revisão de Livro, escrita de prefácio e/ou
apresentação

5.28 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em
eventos, relacionadas à linha de pesquisa na qual o docente atua

5.29 Produções artísticas e/ou culturais realizadas no âmbito
profissional sem vínculos explícitos com a linha de pesquisa na qual o
docente atua

5.30 Organização de Eventos Internacionais

5.31 Organização de Eventos Nacionais

5.32 Organização de Eventos Regionais

5.33 Organização de Eventos Locais

5.34 Editor de periódico acadêmico

5.35 Liderança ou segunda liderança em Grupo de Pesquisa cadastrado



no CNPq e certificado pela instituição

5.36 Carga horária de ensino e orientação em outras Instituições de
Ensino Superior aprovadas pelo colegiado de curso e conselho de
unidade

TOTAL CH/SEMANAL EM OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES

RESUMO PREVISÃO DE CARGA
HORÁRIA SEMANAL

1. ATIVIDADES DE ENSINO

2. ATIVIDADES DE PESQUISA E/OU INOVAÇÃO

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

4. ATIVIDADES DE GESTÃO INSTITUCIONAL

5. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES

CARGA HORÁRIA SEMANAL DO DOCENTE
Máximo de 40h, salvo casos excepcionais de compesação de horas

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (OAD)
Descrição de outras atividades desenvolvidas pelo docente que constam no Anexo I

____________________________ _________________________________
LOCAL E DATA PROFESSOR(A)

____________________________ ____________________________________________
LOCAL E DATA PRESIDENTE DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA



ANEXO III

INSTITUTO DE COMPLETAR

Professor(a): NOME/NOME SOCIAL
Classe: Classe e nível atual SIAPE nº: 00xx00x

Titulação: último título e área
Regime de Trabalho: 20, 40 ou 40 DE

Ano: Semestre Letivo:

Relatório Individual de Atividades

1. ATIVIDADES DE ENSINO PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

1.1 Carga Horária de Ensino
Mínimo 8h/semanais
Máximo 50% do Regime de Trabalho quando 40h DE e 60% do Regime de Trabalho Parcial

1.1.1. Disciplinas na Graduação CH disciplina/semana

1.1.2. Disciplinas na Pós-graduação Strictu Sensu CH disciplina/semana

1.2 Atividades de preparação e apoio ao efetivo trabalho em sala de aula
A cada 1h do item 1.1 deve inserir 1h nesta atividade
Máximo 20h/semanais

1.2.1 Preparação, planejamento didático e apoio
A cada 1h do item 1.1 deve inserir 1h nesta atividade

1.2.2 Participação em colegiado, NDE e comissões específicas no



âmbito do curso e do instituto com interesse do ensino.
Informar os colegiados e as comissões que participou

1.3. Outras atividades de ensino
Máximo 20h/semanais

1.3.1 Orientação de TCC de graduação (Quando não for previsto no TCC
como disciplina)
Observando 1h/discente, máximo de 8 discentes.
Inserir os nomes dos discentes

1.3.2 Co-orientação de TCC de graduação
Observando 0,5h/discente
Inserir os nomes dos discentes

1.3.3. Orientação de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
Observando 2h/discente
Inserir os nomes dos discentes

1.3.4. Co-orientação de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
Observando 1h/discente
Inserir os nomes dos discentes

1.3.2 Co-orientação de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
Inserir os nomes dos discentes

1.3.3 Orientação/Supervisão de estágio extracurricular
Inserir os nomes dos discentes



1.3.4 Orientação em programas de tutoria, monitoria e outras categorias
(PET, PIBID, Residência, Pulsar)
Informar os nomes dos discentes

1.3.5 Coordenação de programas institucionais de tutoria, monitoria e
outras categorias (PET, PIBID, Residência, Pulsar)
Informar o nome do Programa Institucional

1.3.6 Instrutor de curso de formação docente
Informar o cursos ministrados

1.3.7 Coordenação de laboratório de ensino
Informar o nome do laboratório

1.3.8 Coordenação/participação em projetos ou atividades complementares
de ensino extracurriculares
Informar os nomes dos projetos ou atividades

1.3.9 Ensino de graduação e pós-graduação lato sensu da Unidade Aberta
do Brasil
Informar as disciplinas e a carga horária dedicada por semana

1.3.10 Orientação e co-orientação de TCC em cursos de graduação pela
Universidade Aberta do Brasil
Informar os nomes dos discentes

TOTAL DE CH/SEMANAL EM ATIVIDADES DE ENSINO

2. ATIVIDADES DE PESQUISA E/OU INOVAÇÃO
Máximo 20h

PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL



2.1 Coordenação de projetos de pesquisa cadastrados
Informar os títulos dos projetos

2.2 Participação em projetos de pesquisa cadastrados
Informar os títulos dos projetos

2.3 Orientação de iniciação científica e/ou tecnológica
Informar os nomes dos discentes

TOTAL DE DE CH/SEMANAL EM PESQUISA E/OU INOVAÇÃO

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
As atividades previstas na extensão deverão somar máximo de 20h semanais

PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

3.1 Coordenação de programas ou projetos de extensão, arte e cultura
cadastrados
Informar os títulos dos programas ou projetos que coordenou

3.2 Participação em programas ou projetos de extensão, arte e cultura
cadastrados
Informar os títulos dos programas ou projetos que participou

3.3 Coordenação de outras ações de extensão, arte e cultura de cursos,
eventos ou prestação de serviços
Informar os títulos das ações que coordenou

3.4 Participação em ações de extensão, arte e cultura em cursos, eventos ou
prestação de serviços
Informar os títulos das ações que participou



3.5. Atividades de Extensão curricularizadas, aprovadas nos colegiados dos
cursos
Informar os títulos das atividades de extensão curricularizadas envolvidas

3.6. Orientação de bolsistas, voluntários ou colaboradores nas atividades de
extensão
Informar os nomes dos discentes

TOTAL DE DE CH/SEMANAL EM EXTENSÃO

4. ATIVIDADES DE GESTÃO INSTITUCIONAL
As atividades previstas na extensão deverão somar máximo de 40h semanais,
nos casos da gestão superior (Reitorado e Diretoria de Campus fora de sede) e
máximo de 20h os demais docentes

PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

4.1 Reitoria, vice-reitoria, pró-reitoria, direção-geral de campus fora de
sede
Função correspondente a 40h

4.2 Direção de Unidade Acadêmica, Direção-geral de unidade especial,
Direção administrativa e acadêmica de campus fora de sede, Direção de
Instituto, Coordenação de curso
Função correspondente a 20h

4.3 Vice-direção de Instituto
Função correspondente a 6h

4.4 Vice-coordenação de curso
Função correspondente a 3h

4.5 Coordenação de estágio em curso de graduação
Função correspondente a 4h

4.6 Exercício de cargos ou funções gratificadas no âmbito da gestão da
Unilab.
A Portaria de designação poderá ter máximo 20h
Inserir os nomes dos cargos ou funções

4.7. Diretor de órgãos suplementares e coordenação de órgãos
complementares
Função correspondente a 10h



Informar o nome do órgão

4.8. Vice-Diretor de órgãos suplementares e vice-coordenação de órgãos
complementares
Função correspondente a 5h
Informar o nome do órgão

4.9. Subcoordenações e secretarias dos órgãos suplementares e
complementares
Função correspondente a 2h
Informar o nome do órgão

4.10 Representação institucional eletiva em Conselhos (Consuni, Consepe,
Conselho gestor de campus fora de sede ou Conselho de Curadores) ou
Comissões permanentes institucionais (CPPD, CLIC, CAPP, CAPEAC,
Comitê de Ética em Pesquisa etc.), entre outras
A Regimento interno ou Portaria de designação poderá ter máximo 12h
Informar os nomes das órgãos

4.11 Representação institucional eletiva em Conselho de Unidade
Acadêmica
Função correspondente a 2h
Informar o nome do órgão

4.12 Assessoria da Administração Superior
A Regimento interno ou Portaria de designação poderá ter máximo 20h
Informar às funções desenvolvidas

4.13 Participação em Grupo de Trabalho (GT) ou Comissões de curta
duração no âmbito da Universidade ou Unidade Acadêmica
O somatório das Portarias de designação poderá ter máximo 5h
Informar os GTs ou comissões participantes

4.14 Participação em comissões de sindicância ou processo administrativo



disciplinar
Portaria de designação poderá ter máximo 10h

TOTAL DE CH/SEMANAL EM GESTÃO INSTITUCIONAL

5. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES
As atividades previstas deverão somar máximo de 10h semanais

PREVISÃO DE
CARGA HORÁRIA
SEMANAL

5.1 Concurso público na Unilab ou outra IES

5.2 Comissão de Seleção de Professor Substituto, Temporário e Visitante na
Unilab ou outra IES

5.3 Secretário de Concurso para Docente na Unilab ou outra IES

5.4 Comissão de Avaliação em Estágio Probatório e Progressão Funcional

5.5 Banca de Tese de doutorado na Unilab ou outra IES

5.6 Banca de Dissertação de mestrado na Unilab ou outra IES

5.7. Banca de Qualificação de Doutorado na Unilab ou outra IES

5.8 Banca de Qualificação de Mestrado na Unilab ou outra IES

5.9 Banca de Trabalho de Conclusão de Curso na Unilab ou outra IES

5.10 Banca de Defesa de Especialização na Unilab ou outra IES

5.11 Participação em Comitês de Programa, Conselho Editorial de Revistas
e Livros

5.12 Revisor/Parecerista Ad hoc

5.13 Avaliador de Eventos Acadêmicos/Científicos

5.14 Seleção de Alunos para Curso de Pós-graduação Stricto Sensu

5.15 Seleção de Bolsistas em Programas Institucionais

5.16 Representação institucional em conselhos e órgãos estatais e da
sociedade civil

5.17 Cargos de gestão em associações científicas nacionais ou internacionais

5.18 Atividades de inovação e de estímulo à internacionalização

5.19. Cursos de formação continuada e/ou qualificação

5.20 Elaboração de Artigos Científicos, Livros e Capítulos de Livros

5.21 Elaboração de resumos para eventos científicos (salvo em casos



previstos no item 4)

5.22 Tradução de Livro ou de Capítulo de Livro

5.23 Desenvolvimento de Produto Tecnológico (equipamento, instrumento,
fármacos e similares, etc.)

5.24 Apresentação Artística (computar somente se for na Área de Atuação
Profissional)

5.25 Composição Musical, Artes Plásticas, Direção de Peça Vídeo e
AudioVisual de Produção Artística (computar somente se for na Área de
Atuação Profissional)

5.26 Produção de Relatório Técnico/Científico Aprovado pela Unidade de
Lotação ou em Editais Institucionais

5.27 Resenha de Livro e Revisão de Livro, escrita de prefácio e/ou
apresentação

5.28 Produções artísticas e/ou culturais apresentadas ao público em eventos,
relacionadas à linha de pesquisa na qual o docente atua

5.29 Produções artísticas e/ou culturais realizadas no âmbito profissional
sem vínculos explícitos com a linha de pesquisa na qual o docente atua

5.30 Organização de Eventos Internacionais

5.31 Organização de Eventos Nacionais

5.32 Organização de Eventos Regionais

5.33 Organização de Eventos Locais

5.34 Editor de periódico acadêmico

5.35 Liderança ou segunda liderança em Grupo de Pesquisa cadastrado no
CNPq e certificado pela instituição

5.36 Carga horária de ensino e orientação em outras Instituições de Ensino
Superior aprovadas pelo colegiado de curso e conselho de unidade

TOTAL CH/SEMANAL EM OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES

RESUMO PREVISÃO DE CARGA
HORÁRIA SEMANAL

1. ATIVIDADES DE ENSINO

2. ATIVIDADES DE PESQUISA E/OU INOVAÇÃO

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

4. ATIVIDADES DE GESTÃO INSTITUCIONAL



5. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES

CARGA HORÁRIA SEMANAL DO DOCENTE
Máximo de 40h, salvo casos excepcionais de compesação de horas

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (OAD)
Descrição de outras atividades desenvolvidas pelo docente que constam no Anexo I

____________________________ _________________________________
LOCAL E DATA PROFESSOR(A)

____________________________ ____________________________________________
LOCAL E DATA PRESIDENTE DO CONSELHO DE UNIDADE ACADÊMICA


