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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

GABINETE DA REITORIA 
Avenida General Osório, 900, Bagé/RS, CEP 96400-100 

Telefone: (53) 3240 5400 Endereço eletrônico: reitoria@unipampa.edu.br 
  

PORTARIA Nº 2149, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias,

 

CONSIDERANDO o despacho PROGEPE 0437185, de 29 de dezembro de 2020;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Esta Portaria visa regulamentar a compensação de horas do corpo de Técnicos
Administra�vos em Educação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) rela�va ao recesso de final de
ano de 2019, considerando a suspensão temporária das a�vidades acadêmicas e administra�vas através do
O�cio Circular nº 3, de 17 de março de 2020, e o retorno às a�vidades, de forma remota, a par�r da 35º
Reunião Extraordinária do Conselho Superior Universitário (CONSUNI), bem como a  Portaria nº 1906, de 30
de outubro de 2020, que revogou a Portaria nº 334, de 04 de abril de 2018.

Art. 2º A compensação de horas poderá ser registrada ins�tucionalmente através de duas
modalidades:

a) por horas trabalhadas, considerando registro de horas junto à chefia imediata anterior à
data de 17 de março de 2020;

b) por cursos de capacitação, com a devida cer�ficação a ser apresentada junto à Divisão de
Avaliação, Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal (DADCP), através do e-
mail dadcp@unipampa.edu.br até 31/12/2020.

Art. 3º No processo de compensação de horas, deverá ser levado em conta a dis�nção das
jornadas de trabalho diárias de 8 ou de 6 horas. Para a primeira, deverão ser compensadas 48 horas; para a
segunda (6 horas), o cômputo total de 36 horas.

Art. 4º Para a compensação de horas de que trata esta Portaria, poderão ser u�lizadas horas
de formação profissional, em nível de especialização, mestrado ou doutorado, desde que não concedidas
como horas de afastamentos regidos pela Resolução n° 136/2016.

Art. 5º Qualquer curso realizado com o intuito de compensação de horas deverá ter relação
com a a�vidade do servidor.

Art. 6º Os cursos realizados mediante a concessão de licenças, afastamentos específicos
previstos na Resolução n° 136/2016 ou Licença Capacitação (art. 87 da lei 8.112/90) não poderão ser
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u�lizados para fins de compensação.

Art. 7º Não poderão ser u�lizados a �tulo de compensação de horas os cursos realizados em
horário de expediente dos servidores.

Art. 8º As orientações que constam nesta Portaria não se aplicam aos servidores que já
realizaram a compensação das horas de recesso e/ou já haviam pactuado a compensação junto às chefias
imediatas. Ao final da compensação deverá comunicar sua chefia imediata.

Art. 9º Quanto aos servidores que já haviam iniciado a compensação por meio de horas
trabalhadas, mas que não a�ngiram os cômputos previstos nesta Portaria, deverão apurar o total de horas
faltantes a serem compensadas e aplicar as orientações desta Portaria para a devida compensação de horas
restantes ao total imputado às jornadas de trabalho previstas. 

 

Marcus Vinícius Morini Querol 
Vice-Reitor no exercício da Reitoria

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da Reitoria,
em 30/12/2020, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0437633 e o
código CRC 62F22810.
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