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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 001/2020/PROGRAD/PRPGP/PROGEP/CEBTT,  

DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Orientar acerca da distribuição da carga horária 

pelos departamentos didáticos e 

departamentos de ensino no âmbito da 

Universidade Federal de Santa Maria, durante o 

período de suspensão das atividades 

acadêmicas presenciais. 

 

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

(PRPGP), a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) e a Coordenadoria de Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica (CEBTT), no uso das atribuições que lhes conferem os Artigos 19, 21, 23 e 

58, respectivamente, do Regimento Geral da UFSM e considerando a Resolução N. 024, de 11 de 

agosto de 2020, que regula o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) e outras 

disposições afins, durante a suspensão das atividades acadêmicas presenciais em face da 

Pandemia da COVID-19. 

 

ORIENTAM:  

 

 Art. 1º A oferta de disciplinas é composição colaborativa entre coordenações de cursos e 

departamentos didáticos/departamentos de ensino, onde as coordenações apontam as 

necessidades e os departamentos atribuem os encargos didáticos em face da força de trabalho 

disponível.  

Art. 2º Em relação aos encargos didáticos docentes a serem distribuídos pelos 

departamentos didáticos/departamentos de ensino no período do Regime de Exercícios 

Domiciliares Especiais (REDE), os mesmos devem respeitar as orientações estatutárias e 

regimentais, configurando uma distribuição equitativa e considerando, também, o disposto na 

Resolução N. 024/2020/UFSM. 

Art. 3º   Se, após a distribuição de encargos didáticos pelos departamentos aos docentes 

vinculados, for constatada a existência de docente(s) com carga horária inferior à oito horas 

semanais, as chefias devem justificar do não cumprimento relativo à carga horária mínima para 

cada docente, por meio de memorando (sistema PEN) encaminhado à Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas.  
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 Art. 4º Após o recebimento e análise das justificativas recebidas, a Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas providenciará o registro das mesmas de modo a não prejudicar as progressões dos 

docentes, no que tange aos encargos mínimos. 

 Art. 5º Os casos extraordinários a presente Instrução Normativa, devidamente justificados, 

serão analisados, conjuntamente, pelas pró-reitorias supracitadas e pela CEBTT.  
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