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RESOLUÇÃO D.E. Nº 008, DE 15 DE AGOSTO DE 2019 
 

Estabelece a padronização dos procedimentos 
relativos ao controle da jornada dos professores da 
UNIARP 

 
A DIRETORIA EXECUTIVA da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO PEIXE, no uso de suas atribuições,  
 
R E S O L V E: 

 

1. OBJETIVO 
 

Art. 1o.  Padronizar os procedimentos relativos ao controle da jornada dos 
professores da UNIARP, os quais deverão registrar o seu horário de trabalho em 
equipamento de Registro Eletrônico de Ponto (REP). 

 
2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

 

Art. 2o. Estão envolvidas toda a área acadêmica da UNIARP e seus 
professores, independentemente da modalidade de contratação, se por prazo 
determinado ou indeterminado, excetuando-se os casos não abrangidos pelo 
regime previsto no Capítulo II – DA DURAÇÃO DO TRABALHO, da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, na forma do artigo 62 do referido 
Diploma Legal. 

 
3. DEFINIÇÕES 

 

Art. 3o. Para fins desta Resolução, define-se e regulamenta-se da 
seguinte forma:  

 
A jornada de trabalho do empregado horista é estabelecida por hora 

trabalhada. Os domingos e feriados serão dias de descanso obrigatório e 
remunerado. 

 
3.1. Jornada de Trabalho Extraordinária 

 
As horas suplementares do pessoal do acadêmico serão encaminhadas 

à Vice-Reitoria Administrativa pela Vice-Reitoria Acadêmica, que avaliará 
previamente a necessidade da prorrogação da jornada de trabalho. 

 
3.2. Da Remuneração da Jornada Extraordinária 
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Observará o previsto no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. 
Quando inexistir norma coletiva a esse respeito, o que preceitua a Consolidação 
das Leis do Trabalho, no §1º do art. 59 e inciso XVI do artigo 7º da Constituição 
Federal de 1988. 
 

3.3. Das Jornadas de Trabalho na Sede e Campus da UNIARP 
 

Na Sede e campus da UNIARP, a jornada normal de trabalho para o 
Regime Acadêmico será realizada da seguinte forma: 

 
I - Os turnos terão os seguintes horários durante a semana: 
 
 a. Turno Matutino: das 9h às 12h, intervalo das 10h15min às 10h30min;  
 b. Turno Vespertino: das 14h às 17h, intervalo das 15h15min às 
15h30min; 
 c. Turno Noturno: das 19h às 22h, intervalo das 20h45min às 21h. 
 
II - Aos sábados os horários realizados durante os turnos matutino e 
vespertino, quando existir jornada de trabalho: 
 
 a. Turno Matutino: das 9h às 12h, intervalo das 10h15min às 10h30min;  
 b. Turno Vespertino: das 13h às 16h, intervalo das 14h15min às 
14h30min. 
 
III -    Para o Curso de medicina, os turnos são os seguintes: 
 
a. Turno Matutino: das 07h30min às 11h45min, intervalo das 09h30min às 
09h45min;  
 b. Turno Vespertino: das 13hmin às 17h15min, intervalo das 15h às 
15h15min. 
 
4. REGRAS PARA O CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO 

 

4.1. Do Registro da Jornada de Trabalho Interna 
 
Art. 4o. - Todo empregado registrará sua jornada de trabalho, obedecendo 

rigorosamente o início, intervalo e término, por intermédio do Sistema de 
Controle de Jornada de Trabalho Informatizado adotado pelo empregador.  

 
4.2. Do Registro da Jornada de Trabalho Externa Compatível com a 

Fixação de Horário de Trabalho 
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Art. 5o. Para atividades realizadas fora da Sede ou campus, os 
empregados devem proceder o registro de sua jornada de trabalho da seguinte 
forma: 

 
I – por intermédio do aplicativo UNIARP nos locais que o sistema for 

disponibilizado, especialmente nos pontos fixos de realizações de atividades 
acadêmicas em entidades parceiras. 

 
II - anotação em relatório de atividades externas nos casos que não 

houver a disponibilização do registro da jornada de trabalho pelo sistema do 
aplicativo UNIARP. 

 
III – anotação em relatório de viagem do horário de trabalho, intervalos 

intrajornada e interjornada e descanso semanal remunerado para as atividades 
realizadas fora da cidade onde reside, que implique em deslocamentos 
superiores a 1 (um) dia. 

 
§ 1o. A realização dessas atividades externas, tais como: reuniões, 

treinamentos, eventos, etc., deverá preceder de autorização expressa do 
superior hierárquico, após justificativa de sua necessidade pelo empregado. 

 
§ 2o. Os relatórios de atividade externa ou de viagem deverão, após 

assinatura do empregado e aval de seu superior hierárquico, ser encaminhados 
ao Recurso Humanos para conferência e convalidação. 

 
§ 3o. Os respectivos relatórios convalidados, juntamente com o controle 

de horas operado pelo Sistema de Controle de Jornada Informatizado, permitirão 
o gerenciamento das horas de trabalho dos empregados. 

 
§ 4o. Os relatórios de atividade externa ou de viagem, devidamente 

convalidados pelo superior hierárquico, substituirão a ausência de registro da 
jornada de trabalho nos dias em que a atividade externa se estendeu, abonando 
qualquer registro de falta informatizado.  

 
4.3. Da Autorização para Realização de Jornada Extraordinária 
 
Art. 6o. A hora extraordinária deverá ser previamente autorizada pela 

Vice-Reitoria Administrativa, após justificativa de sua necessidade pelo 
empregado.  

 
§ 1o. As horas suplementares do pessoal do acadêmico serão 

encaminhadas à Vice-Reitoria Administrativa pela Vice-Reitoria Acadêmica, que 
avaliará previamente a necessidade da prorrogação da jornada de trabalho. 
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§ 2o. A realização de jornada de trabalho extraordinária sem a prévia 
autorização não será computada e o empregado sofrerá as medidas 
disciplinares cabíveis por ato de insubordinação. 

 
4.4. Dos Eventuais Imprevistos para não registrar o Ponto Eletrônico 
 
Art. 7o. Ficará disponível no portal, o acesso do espelho ponto, podendo 

ser visualizado diariamente. Caso houver ausência de registros por motivos de 
energia elétrica, registrador sem papel ou outros problemas técnicos da 
instituição, deve-se comunicar imediatamente e respeitando o prazo de no 
máximo 48horas por intermédio de e-mail para o setor de RH e coordenação do 
curso, contendo justificativa com o horário a ser ajustado.  
 

4.5. Da Adesão Automática dos Novos empregados 
 
Art. 8o. Os novos empregados que farão parte do quadro funcional da 

entidade terão adesão automática ao sistema adotado. 
 
5. TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE HORÁRIOS DE AULA, ATESTADOS, 

FALTAS, ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS 
 

Art. 9o. Caso o professor não possa ministrar aula por algum motivo, 
deverá encaminhar uma justificativa impressa e assinada para o coordenador do 
curso com 3 (três) dias de antecedência da aula, contendo todas as informações 
quanto ao fato e resultando numa das seguintes hipóteses: 

 
I - Poderá solicitar a troca de horário com outro professor da IES, desde 

que a troca de horário tenha a anuência do Coordenador do Curso e da 
Coordenação Pedagógica, bem como a aprovação de 85% do total dos alunos 
matriculados na disciplina, por intermédio de listagem total dos alunos com a 
assinatura dos anuentes, devendo a troca ocorrer na semana que antecede ou 
posterior da aula trocada, sem que haja prejuízo no pagamento; 

 
II - Poderá realizar a sua substituição por outro professor da IES, desde 

que este tenha domínio do conteúdo e que exista a anuência do Coordenador 
do Curso e da Coordenação pedagógica, bem como a aprovação de 85% do 
total dos alunos matriculados na disciplina, por intermédio de listagem total dos 
alunos com a assinatura dos anuentes, devendo essa substituição ocorrer no 
mesmo dia e horário do plano de aula. A remuneração correspondente a aula 
substituída será paga ao professor substituto, descontando-se daquele que não 
ministrou a aula. O professor substituto somente poderá ministrar a aula desde 
que não realize hora extraordinária. 
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§ 1o. O coordenador do curso se responsabilizará em avaliar a solicitação 
de troca ou substituição, tendo até o dia da ocorrência para encaminhar o 
documento de aprovação ao setor de Recursos Humanos. 

 
§ 2o. Fica estabelecido que tais eventualidades só poderão ser realizadas 

duas vezes no semestre por cada professor. 
 
§ 3o. Exceções à regra somente com anuência da vice-reitoria acadêmica 

e reitoria. 

 
DAS FALTAS, ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS 
 
Art. 10. Não ocorrendo uma das hipóteses acima vislumbradas e não 

tendo sido ministrada a aula a que foi incumbido o professor, estará ele sujeito a 
aplicação de falta e penalidades decorrentes, caso não justificada na forma da 
Lei. 

Parágrafo Único – Em casos excepcionais, quando não houver 
justificativa legal, mas justificativa aceita pela vice-reitoria, poderá o professor 
repor a aula em outra data desde que a reposição ocorra dentro do mês e que 
exista a anuência do Coordenador do Curso e da Coordenação pedagógica, bem 
como a aprovação de 85% do total dos alunos matriculados na disciplina, por 
intermédio de listagem total dos alunos com a assinatura dos anuentes. 

 
 Art. 11 – A UNIARP cabe descontar os períodos relativos a atrasos, 
saídas mais cedo, faltas às aulas e demais atividades não realizadas, bem como 
o consequente repouso semanal, excetuadas as faltas e ausências legais. 
  

§ 1º - No caso de faltas e ausências legais, o professor deverá ministrar a 
aula em outro dia, ajustando com o Coordenador de Curso. 

  
§ 2º As faltas ilegais acarretam a aplicação das penalidades previstas em 

Lei e na presente Resolução. 
 
5.1 DOS ATESTADOS 
 
Art. 12 - Mediante comprovação fornecida pelo médico, será 

aceito/abonado atestados desde que apresentados dentro do prazo de 48 horas 
após a emissão.  

 
§ 1o. Não serão abonadas as faltas quando apresentadas declarações de 

comparecimento e/ou para realização de exames.  
 
5.2 DAS PENALIDADES 
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 Art. 13 - Aos transgressores das normas desta Resolução, aplicam-se as 
penalidades seguintes: 
  
 - advertência verbal; 
 - advertência escrita; 
 - suspensão; e 
 - demissão. 
 
 Art. 14 - As penalidades são aplicadas segundo a gravidade da 
transgressão, pelo setor de Recursos Humanos. 
 
 6 CASOS OMISSOS 
 

Art. 15 - As situações não previstas nesta Instrução Normativa serão 
resolvidas/decididas pela Reitoria. 

 
7 VIGÊNCIA 

 

Art. 16 - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 15/08/2019, 
revogando-se as demais disposições em contrário. 
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