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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 106/2022/SGP-UNILAB

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 17 de maio de 2022.

                  
Aos Servidores Técnicos-Administra�vos e Docentes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira
 
 

 

Assunto: Esclarecimentos quanto ao retorno ao trabalho de modo presencial dos servidores docentes e
técnico-administra�vos no âmbito da Unilab.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.007983/2022-13.

  

Senhores/as,

 

Na sequência da publicação da Portaria Reitoria/Unilab nº 519, de 12 de maio de 2022,
que versa sobre o tema em tela, fundamentado pela Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 36, de 5 de
maio de 2022, cabe esclarecer:

 

No campo administra�vo

1. O retorno abrange a todos os servidores técnicos-administra�vos e docentes da Unilab,
não se aplicando mais as regras de exceção para trabalho remoto que exis�a na Instrução Norma�va
SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021.

 

2. Diante do exposto acima, de acordo com as normas vigentes, não há outra
possibilidade de trabalho remoto, sem que seja pela Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 36, de 5 de
maio de 2022.

 

No campo acadêmico

3. A Portaria nº 519/2022 também envolve a�vidades acadêmicas presenciais, da mesma
forma que trata o item 1 deste O�cio Circular.

 

4. As a�vidades acadêmicas do período le�vo 2021.2, conforme o calendário acadêmico,
objeto da Resolução ad referendum CONSEPE/UNILAB nº 126, de 04 de março de 2022, que porventura
estejam sendo realizadas na modalidades remota ou híbrida (remota/presencial) poderão ser man�das
até o término do calendário acadêmico vigente (2021.2), previsto para os dias 03/08, nos campi do
Ceará, e 05/08, no campus dos Malês, a fim de se evitar prejuízo ao planejamento e à metodologia já
adotados pelo docente e à par�cipação dos discentes nessas a�vidades.
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5. Importa destacar que o disposto no item 4 deste O�cio não se aplica ao período le�vo
2022.1 aprovado pela Resolução CONSEPE/UNILAB nº 119, de 15 de fevereiro de 2022, que na
oportunidade previu os cursos de graduação ofertados de forma presencial.

 

Outras informações

6. Dúvidas, enviar e-mail para prograd@unilab.edu.br ou para sgp@unilab.edu.br,
conforme o caso.

 

Atenciosamente,

 

       Rosalina Semedo de Andrade Tavares                                           Antonio Adriano Semião Nascimento
                  Pró-Reitora de Graduação                                                                Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, em 17/05/2022, às 19:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 18/05/2022, às 08:53, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0463213 e
o código CRC 4BF78A83.
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