
ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE 

RECESSO NATALINO 2020

1 Foi publicada a Portaria nº 380/2020/GR que, dentre outros, institui o recesso para comemoração das festas de 

final de ano do exercício 2020, nos períodos de 21 a 23 de dezembro de 2020 e de 28 a 30 de dezembro de 2020 (de 

acordo com o calendário  Acadêmico/Administrativo  da  UNILA os  dias  24  e  31  de  dezembro são  considerados 

recesso).

2 Para os servidores que exercem as suas atividades presencialmente, a compensação começará a ser contada a 

partir da data de publicação da Portaria, com término até 31 de maio de 2021.

3 Para os servidores que se encontram em trabalho remoto na data de publicação da portaria,  por força de 

medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

da Covid-19, o recesso deverá ser compensado a partir do seu retorno ao trabalho presencial, com término em 31 de 

maio de 2021 ou em até três meses após seu retorno, o que for maior, mesmo no formato de capacitação

4 O servidor  que  desejar  realizar  recesso  administrativo  para  comemoração  das  festas  de  final  de  ano do 

exercício 2020 deverá cadastrar as ocorrências abaixo nos períodos de 21 a 23 de dezembro de 2020 e de 28 a 30 de 

dezembro de 2020 (de acordo com o calendário Acadêmico/Administrativo da UNILA os dias 24 e 31 de dezembro 

são considerados recesso).

• RECESSO NATALINO POR HORAS EXCEDENTES:

5 Caso opte  por  utilizar  e  ou  realizar  horas  excedentes  o  servidor  deverá  cadastrar  no  ponto  eletrônico  a  

ocorrência “RECESSO NATALINO POR HORAS EXCEDENTES” , utilizando o seguinte caminho:

- SIGRH > MENU SERVIDOR > CONSULTAS > FREQUÊNCIA > ESPELHO DE PONTO >

• Selecionar o mês de dezembro/2020 e clicar em “Buscar”;



• Escolher  o  dia  em  que  pretende  iniciar  o  recesso  clicar  no  ícone para  selecionar  a 

ocorrência

• Atentar para que a data escolhida do recesso seja somente os dias úteis entre 21 a 23 de dezembro de 2020 e  

de 28 a 30 de dezembro de 2020 (não cadastrar a ocorrência nos feriados e finais de semana)



• Se, após a compensação do recesso natalino do exercício 2019, houver saldo de horas positivas, este poderá 

ser  utilizado  para  a  compensação  do  recesso  natalino  do  exercício  2020,  para  isto  deve-se  realizar  o 

cadastro de uma ocorrência por dia (a não observação a este detalhe ocasionará erro no cálculo do saldo de 

horas).

6 O servidor deverá seguir o prazo estipulado nos itens 2 e 3 para compensação do recesso natalino do exercício 

2020.

7 Caso o servidor não compense a carga horária estabelecida no prazo acima, a chefia imediata deverá seguir os  

trâmites de solicitação de desconto por falta dispostos no sítio eletrônico do DAP <https://portal.unila.edu.br/progepe/

pessoal/solicitacao-de-desconto-por-falta>.

8 A compensação por horas excedentes para aqueles que cumprem jornada de 40 horas semanais deverá ser de 

até 02 (duas horas) diárias, com intervalo de 01 (uma) hora a 03 (três) horas ou 07 (sete) horas diárias sem intervalo.

9 Para aqueles que cumprem jornada de 20 ou 25 horas semanais a compensação poderá ser de até 02 (duas

horas) diárias, respeitando a carga horária máxima de 07 (sete) horas diárias sem intervalo.

10 Para aqueles que cumprem jornada flexibilizada a compensação poderá ser de até 30 (trinta) minutos diários.

• RECESSO NATALINO POR CAPACITAÇÃO:

11 Caso opte por realizar curso(s) de capacitação o servidor deverá cadastrar no ponto eletrônico a ocorrência  

“RECESSO NATALINO POR CAPACITAÇÃO” , utilizando o seguinte caminho:

- SIGRH > MENU SERVIDOR > CONSULTAS > FREQUÊNCIA > ESPELHO DE PONTO >

• Selecionar o mês de dezembro/2020 e clicar em “Buscar”;

https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/solicitacao-de-desconto-por-falta
https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/solicitacao-de-desconto-por-falta


• Escolher  o  dia  em  que  pretende  iniciar  o  recesso  clicar  no  ícone para  selecionar  a 

ocorrência

• Atentar para que a data escolhida do recesso seja somente os dias úteis entre 21 a 23 de dezembro de 2020 e  

de 28 a 30 de dezembro de 2020 (não cadastrar a ocorrência nos feriados e finais de semana)

12 Para fins de compensação por curso(s) de capacitação o servidor deverá obedecer os seguintes critérios:



• Limite de até 32 (trinta e duas) horas de curso de capacitação, devendo, estes, ser realizados quando do 

retorno às atividades presenciais.

• O(s) curso(s) escolhido(s) deverá(ão) estar diretamente relacionado(s) às atividades da área de lotação, cargo 

ou necessidade institucional e estar dentre as temáticas do plano de desenvolvimento de pessoas da UNILA.

• Será(ão) aceito(s) curso(s) realizado(s) até a data limite de 31 de maio de 2021, ou em até três meses após seu 

retorno, o que for maior.

13 Após a conclusão do(s) curso(s) de capacitação, o servidor deverá enviar o(s) certificado(s) de conclusão, 

como documento(s) comprobatório(s), para chefia imediata que deverá analisar a quantidade de horas e a pertinência 

do curso.

14 O(s) curso(s) realizado(s) mediante a concessão de licença capacitação, não poderá(ão) ser utilizado(s) para 

fins de compensação do recesso natalino do exercício 2020.

15 Para fins de compensação considera-se 01 (uma) hora de curso equivalente à 01 (uma) hora de compensação, 

limitadas ao número de horas usufruídas.

16 O(s) curso(s) de capacitação não deverá(ão) ser realizado(s) durante o período de expediente do servidor.

17 Se o(s) curso(s) apresentado(s) estiver(em) de acordo com as exigências elencadas no item 12, considerar-se-

á concluída a compensação.

18 Caso o servidor não conclua o curso de capacitação ou não entregue no prazo estipulado nos itens 2 e 3, a  

chefia imediata deverá seguir os trâmites de solicitação de desconto por falta disposto no sítio eletrônico do DAP 

<https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/solicitacao-de-desconto-por-falta.

19 Nos casos de dúvidas ou erros no módulo de frequência, a chefia da unidade poderá cadastrar uma Solicitação 

Eletrônica por meio do SIGRH.

20 A Solicitação Eletrônica será encaminhada ao Departamento de Administração de Pessoal.

21 Nesse caso acesse o caminho abaixo:

SIGRH  >  MENU  SERVIDOR  >  SOLICITAÇÕES  >  SOLICITAÇÕES  ELETRÔNICAS  >  REALIZAR  

SOLICITAÇÃO

22 Selecione a opção RECESSO NATALINO.

PROGEPE/DAP/DICAD, Dezembro/2020.

https://portal.unila.edu.br/progepe/pessoal/solicitacao-de-desconto-por-falta

