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RESOLUÇÃO Nº 032/2013, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013. 

     

Dispõe sobre o regime de trabalho do Magistério Superior da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab), estabelece a carga horária de aulas dos 

docentes e dá outras providências. 

 

 

A REITORA, PRO-TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 

INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, de 

acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, a Portaria nº 257, de 28 de março de 

2013, do Ministério da Educação, tendo em vista o que deliberou o Conselho Universitário em 

reunião realizada no dia 19 de novembro de 2013, 

 

CONSIDERANDO o processo 23282.001325/2013-19, 

  

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Os regimes de trabalho dos docentes da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, integrantes da carreira do Magistério Superior, 

compreendem: 

I – quarenta horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação 

exclusiva; 

II – tempo parcial de vinte horas semanais de trabalho. 

 

§ 1º - Excepcionalmente, a Unilab poderá, mediante aprovação do Conselho da 

Unidade  Acadêmica,  admitir  a  adoção  do  regime  de  quarenta  horas  semanais  de 

trabalho, em tempo integral, sem dedicação exclusiva, de acordo com os interesses da 

universidade. 

 

§ 2º - As horas de trabalho, estabelecidas nos incisos I e II e no § 1º deste artigo, 

destinar-se-ão ao desempenho de atividades acadêmicas, próprias do pessoal docente de 

nível superior da Unilab, entendidas como: 
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a) as pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão que, indissociáveis, visem à 

aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da 

cultura; 

b) as  inerentes  à  gestão  universitária,  assessoramento  e  assistência  na própria 

instituição, além de outras vigentes na legislação. 

 

§ 3º - Será considerada, também, como atividade própria do pessoal docente de 

nível superior, de acordo com os interesses institucionais, o afastamento para: 

a) aperfeiçoar-se em instituição nacional ou estrangeira; 

b) prestar colaboração a outra instituição pública;  

c) participar de órgão de deliberação coletiva ou outros relacionados com as 

funções acadêmicas; 

d) participar de comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas com o ensino, a 

pesquisa ou a extensão; 

e) comparecer a congressos, a reuniões, dentro e fora do país, relacionados com a 

sua atividade docente. 

 

§ 4º - A carga horária docente, independentemente do regime de trabalho, poderá 

ser distribuída nos  três turnos,  se assim o  exigirem  as  necessidades  do  ensino,  da 

pesquisa, da extensão e da administração, ou ainda a adoção de horário especial, 

justificado pela Unidade Acadêmica, quando se tratar de órgãos cujas atividades incluírem 

domingos e feriados. 

 

Art. 2º - São consideradas, ainda, como atividades acadêmicas, próprias do pessoal 

docente de nível superior, além de outras que venham a ser estabelecidas pelo órgão 

competente: 

a) no ensino de graduação, as de Coordenador de Programa Institucionais de 

Ensino e de Estágio Supervisionado da universidade, incluindo o internato; 

b) na administração  acadêmica, em Cargos de Direção,  Coordenador de Curso de 

Graduação, Coordenador de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu e Coordenador de 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu; 

c) na assessoria superior, as dos professores integrantes das Comissões 

Permanentes, dos Coordenadores e Assessores da Reitoria e Pró- Reitorias; 

d) na pesquisa, na extensão, na arte e na cultura, as de Coordenador de projeto de 

pesquisa e extensão; 
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e) no ensino em geral, as de orientações de teses, dissertações, monografias, 

trabalhos de conclusão de cursos e de estágios; 

f)  a participação em colegiados, conselhos e órgãos superiores. 

§ Parágrafo Único - Os docentes que recebam bolsas ou qualquer outra 

remuneração para realização destas atividades não poderão contabilizar essas atividades 

em sua carga horária, excetuando as Funções Gratificadas (FG), Cargo de Direção (CD), 

Funções Comissionadas de Coordenador de Curso (FCC) ou correlatos. 

 

Art. 3º - A carga horária de aulas efetivas de cada docente será determinada por 

ano letivo pela Unidade Acadêmica, podendo ser distribuída nos três períodos letivos e no 

Trimestre da Integração Acadêmico Cultural da Unilab, de maneira que 

I - no mínimo, dois terços do total de aulas efetivas sejam ministradas em pelo 

menos dois dos três trimestres letivos regulares; 

II - as aulas ministradas na graduação ou na pós-graduação Stricto Sensu sejam 

contabilizadas da mesma forma; 

III - no mínimo, 50%  das  horas  anuais  do  total  de  aulas  efetivas  sejam 

ministradas na graduação; 

IV- no mínimo, o docente deverá atuar em pelo menos dois trimestres letivos 

anualmente, em conformidade com os interesses da Unidade Acadêmica. 

 

Art. 4º - A Unidade Acadêmica atribuirá a cada docente, de acordo com sua carga 

didática, no mínimo: 

I - 300 (trezentas) horas-aula por ano / 10 (dez) horas-aula por semana, aos 

docentes em regime de tempo parcial;  

II - 600 (seiscentas) horas-aula por ano / 20 (vinte) horas-aula por semana aos 

docentes em regime de 40 horas ou em  regime de dedicação  exclusiva que exerçam,  

unicamente,  atividades didáticas; 

III - 240 (duzentas e quarenta) horas-aula por ano / 08 (oito) horas-aula por semana 

aos docentes em regime de dedicação exclusiva que exerçam Cargos de Direção (CD), 

Coordenador de Curso de Graduação, Coordenador de Curso de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, Coordenador de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Coordenação de Projetos de 

Pesquisa ou Extensão, que estejam cadastrados e aprovados no órgão competente da 

Unilab. 

 

§ 1º - Somente poderão ser dispensados de atividades de ensino os docentes que 

estiverem ocupando os cargos de Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitor. 
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§ 2º  -  A  carga  horária  dos  docentes  que  exerçam  Cargos  de  Direção (CD), 

Coordenador de Curso de Graduação, Coordenador de Curso de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, Coordenador de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu será contabilizada em dobro. 

§ 3º - Não se aplica o parágrafo 2º quando se tratar de Cursos de Pós Graduação 

Lato Sensu, presenciais ou à distância, remunerados. 

 

Art. 5º - A supressão do regime de dedicação exclusiva dar-se-á por solicitação do 

docente a sua Unidade Acadêmica, que através de seu Conselho emitirá parecer a ser 

encaminhado à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). A Comissão 

Permanente  de  Pessoal  Docente  (CPPD)  emitirá  parecer  conclusivo  que  deve  ser 

enviado para apreciação do CONSUNI: 

 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas todas 

as disposições em contrário. 

 

 

Redenção, 11 de dezembro de 2013. 

 

 

 

Nilma Lino Gomes 

Reitora 


