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RESOLUÇÃO CIEDS N.º 01, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. 

Dispõe sobre as normas internas que estabelecem as condições e a 

ordem de prioridade para o afastamento, com a finalidade de 

qualificação, dos servidores lotados no Instituto de Engenharias e 

Desenvolvimento Sustentável (IEDS) da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CIEDS) DA UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), 

no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, a 

Portaria GR nº 1.075, de 29 de setembro de 2017, e o Estatuto da UNILAB. 

 

RESOLVE:  

 

 

Art. 1º Aprovar as normas internas que estabelecem as condições e a ordem de prioridade 

para o afastamento, com a finalidade de qualificação, dos servidores lotados no Instituto de 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS) da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

 

Art. 2° Os afastamentos, com a finalidade de qualificação, previstos nesta resolução, 

realizar-se-ão nas modalidades: Licença capacitação; Pós-graduação stricto sensu (mestrado 

e doutorado) e; Pós-doutorado. 

 

Art. 3° Os afastamentos deverão ser planejados anualmente pela Direção do IEDS, de forma 

a garantir o pleno funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas e permitir o 

atendimento das previsões legais e finalidades das modalidades de qualificação. 

  

§1° O atendimento da carga horária, obrigatória e optativa, exigida para a integralização 

curricular dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu sob responsabilidade do 

IEDS, é condição indispensável para autorização do afastamento de qualquer servidor 

docente. 
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§2° Não havendo prejuízo das atividades administrativas e acadêmicas, os servidores 

técnicos, lotados no IEDS, poderão afastar-se para qualificação nas modalidades previstas 

nesta resolução, observando-se a área de atuação de cada servidor e suas competências. 

 

Art. 4° Para deliberar sobre o afastamento, o Conselho do Instituto de Engenharias e 

Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) deve utilizar o parecer de órgão (s) colegiado (s) de 

curso (s) de graduação e pós-graduação no (s) qual (is) o servidor atua. 

 

§1° As solicitações de afastamento serão analisadas pelo CIEDS, para cada categoria de 

servidor, docente ou técnico, de forma independente. 

 

§2° A deliberação sobre o afastamento deve ocorrer através de votação no CIEDS, 

considerando a maioria simples dos votos, preferencialmente em reunião ordinária que tenha 

presença da maioria absoluta dos membros e, não sendo possível, em reunião extraordinária. 

 

Art. 5° Para as solicitações cujo período de afastamento coincidem, a prioridade para a 

concessão de afastamento dos servidores, técnicos ou docentes, obedecerá a seguinte ordem 

sequencial: 

 

I - O servidor que possui menor tempo de afastamento pela UNILAB, somado nas 

modalidades previstas nesta resolução; 

II - O servidor com maior tempo de efetivo exercício na UNILAB, com jornada de trabalho 

integral (técnico) ou regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva (docente); 

III - A solicitação que requer o menor período de afastamento; 

IV - A solicitação protocolada com maior antecedência; 

V - O servidor com maior idade. 

 

§1° O servidor que foi contemplado com afastamento, nas modalidades previstas nesta 

resolução, mas que não o efetivará, por quaisquer motivos, deverá informar a Direção do 

IEDS e colocar sua posição na ordem de afastamento à disposição do próximo servidor 

solicitante. 
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Art. 6° O não cumprimento das normas estabelecidas nesta resolução ou na legislação 

pertinente, além da falta de observação referente a documentação e os procedimentos 

necessários em outros setores da UNILAB, sujeita o servidor técnico e docente a ter sua 

solicitação de afastamento não concedida. 

 

Art. 7° Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Instituto de Engenharias e 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

Art. 8° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Prof. George Leite Mamede 

Presidente do Conselho do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável  

 

 

 


