
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RESOLUQAO N. 014/2018

Regulamenta a alteragao do regime de
trabalho de docentes do Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério
Federal da UFSM.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de
suas atribuigoes legais e estatutérias e considerando:

—— a Lei N. 12.772 de 28 de dezembro de 2012, que dispoe sobre a
estruturagao do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal (PCCMF);

— a Lei N. 13.325 de 29 de julho de 2016, que altera a mudanga de regime
de trabalho de docente em estagio probatorio;

— o Acérdao TCU N. 2519/2014-Plenario;
— as Resolugoes da UFSM, N. 004/95, N. 013/97 e N. 012/99,

respectivamente, de 19.07.1995, de 12.08.1997 e de 20.08.1999; que tratam de criterios
para concessao, fixagéo e alteragao do Regime de Trabalho Docente;

— 0 Art. 49 da Resolugao N. 034 de 30 de dezembro de 2015, que trata dos
regimes de trabalho e da alteragéo de regime de trabalho de docentes da UFSM do
PCCMF;

— a Lei N. 10.861 de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de
Avaliagao da Educagao Superior — SINAES;

— o Decreto Federal N. 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispée sobre 0
exercicio das fungoes de regulagéo, supervisao e avaliaoao de instituigoes de educagéo
superior e cursos superiores de graduagao e sequenciais no sistema federal de ensino;

— a necessidade de atualizar as normas internas de alteragao do regime de
trabalho de docente a legislagao em vigor; e

— o Parecer N. 077/2018 da Comissao de Legislagéo e Regimentos (CLR),
aprovado na 918é Sesséo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao, de 24.05.2018,
referente ao Processo n. 23081 .051840/2017-30.

— o Parecer N. 066/2018 da Comisséo de Legislaoéo e Normas (CLN),
aprovado na 807é Sesséo do Conselho Universitério, de 29.06.2018, referente ao
Processo n. 23081.051840/2017-30.

RESOLVE:

Art.1Q 0 Professor da UFSM, ocupante de cargo efetivo do Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, seré submetido a um dos seguintes regimes de

...\trabalho: y
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| - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, corn
dedicagéo exclusiva as atividades de ensino, pesquisa, extenséo e gestao institucional; ou

|l — tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.
§ 19 Excepcionalmente, a UFSM poderé, mediante aprovagao do Conselho

de Ensino, Pesquisa e Extensao, admitir a adogao do regime de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diarios completos,
sem dedicagao exclusiva, para areas com caracteristicas especificas.

§ 29 Definem-se como areas com caracteristicas especificas, a que se refere
o paragrafo anterior, aquelas que exigem de seu corpo docente, de forma necessaria e
imperiosa, o efetivo exercicio profissional fora da UFSM como forma de manter elevada a
qualidade da pratica docente.

§ 39 O regime de 40 (quarenta) horas com dedicagao exclusiva implica o
impedimento do exercicio de outra atividade remunerada, plfiiblica ou privada, com as
excegoes previstas na legislagao federal, no estatuto, no regimento geral e em
regulamentagao interna da UFSM.

§ 49 O professor que esteja ha, no minimo, cinco anos de adquirir o direito a
aposentadoria, em qualquer das modalidades previstas na legislagao em vigor, nao
poderé alterar seu regime de trabalho para o regime de dedicaoao exclusiva.

§ 59 O pedido de aposentadoria voluntaria ou a ocorréncia de aposentadoria
compulséria, antes do quinquénio previsto no paragrafo anterior, implicara no retorno a0
regime de trabalho no qual se 0 docente encontrava antes da alteragao.

§ 69 Na hipétese de aposentadoria por invalidez ou falecimento do docente,
que alterou seu regime de trabalho aumentando a carga horaria semanal, havera a
incorporagao integral para efeito de instituigao de pensao aos seus dependentes,
conforme a legislagao em vigor.

§ 79 A carga horaria do docente, independentemente do regime de trabalho,
podera ser distribuida em qualquer dos trés turnos, incluindo—se o sabado, se assim o
exigirem as necessidades do ensino, da pesquisa e da extenséo, ou ainda a adogao de
horario especial, justificado pela unidade académica, quando se tratar de orgaos cujas
atividades incluirem domingos e feriados.

§ 89 O docente em regime de dedicagao exclusiva que requerer afastamento
da instituigao para realizagao de Curso de Pés-Graduagéo, no Pais ou no Exterior,
quando do retorno a UFSM, devera permanecer nesse regime, por periodo no minimo,
igual ao do afastamento.

§ 99 E vedada a mudanga de regime de trabalho aos docentes nas seguintes
situagoes:

| — Durante periodo para afastamento para qualificaoao; e
ll — Na hipétese de concessao de afastamento, sem prejuizo de

vencimentos, as solicitagoes de alteragao de regime so serao autorizadas apos o decurso
de prazo igual ao do afastamento concedido.

§ 10 A alteragéo de regime de trabalho podera ser concedida a servidores
docentes em estagio probatorio, sendo necessério o periodo minimo de 6 (seis) meses de
exercicio prévio na UFSM para adequagao da jornada semanal de trabalho ao novo
regime de trabalho. :iz
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§ 11 A alteragao de regime de trabalho quando aprovada entrara em vigor
sempre no inicio do semestre subsequente para adequaoao da jornada semanal de
trabalho ao novo regime de trabalho.

§ 12 A redugao de regime de trabalho docente de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho ou de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho com dedicaoao
exclusiva, para 20 (vinte) horas semanais de trabalho nao implicara na contrataoao de
professor substituto pela subunidade académica.

Art. 29 O processo de reconhecimento de areas com caracteristicas
especificas tera o seguinte tramite:

I— O colegiado da subunidade aprova o requerimento de reconhecimento
de area com caracteristica especifica;

ll — O Conselho da Unidade de Ensino Superior ou da Unidade de Educaoao
Basica, Técnica e Tecnologica, homologa o pedido da subunidade;

||| — O processo é enviado a Secretaria Técnica de Pessoal Docente da
PROGEP para analise e parecer e manifestaoao da Comissao Permanente de Pessoal
Docente (CPPD); e

IV— A aprovaoao final sera de responsabilidade do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensao.

Paragrafo (mice. 0 processo a que se refere o caput sera instruido com:
a) Piano anual de trabalho da subunidade académica incluindo as atividades

de ensino, pesquisa e extensao.
b) Justificativas para solicitaoao da area como possuidora de caracteristicas

especificas, a luz desta Resoluoao;
c) Descrioao detalhada dos beneficios que a UFSM podera obter com o

reconhecimento da area como sendo de caracteristicas especificas.

Art.39 0 Professor da UFSM, ooupante de cargo efetivo do Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, podera solicitar a alteraoao de seu regime de
trabalho, mediante proposta que sera submetida a sua subunidade de lotaoao.

§ 19A proposta referida no caput consiste de um Plano de Trabalho
Individual para os préximos dois anos.

§ 29A solicitaoao de alteraoao de regime de trabalho, aprovada na
subunidade referida no caput, sera encaminhada a Secretaria Técnica de Pessoal
Docente da Pro—Reitora da Gestao de Pessoas, para analise e parecer.

§ 39A Comissao Permanente de Pessoal Docente - CPPD, emitira sua
opiniao cumprindo sua funoao de acompanhamento da politica de pessoal docente, e
posteriormente a solicitaoao sera encaminhada ao CEPE para a decisao final.

§ 49 Nos casos de alteragao de regime de trabalho com aumento na carga
semanal de trabalho, no prazo de dois anos apés a emissao da portaria que alterou o
regime de trabalho, o requerente devera abrir um processo apresentando um Relatorig de
Atividades prestando contas do Plano de Trabalho Individual do docente. 1'2
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§ 590 processo devera ser aprovado no colegiado da subunidade e
encaminhado a Secretaria Técnica de Pessoal Docente da Pro-Reitora da Gestao de
Pessoas para analise e parecer.

§ 69A Comissao Permanente de Pessoal Docente - CPPD, emitiré sua
opiniao cumprindo sua fungao de acompanhamento da politica de pessoal docente.

§ 79 Case 0 relatério de atividades, mencionado no parégrafo anterior, nao
seja homologado pela CPPD, o requerente podera recorrer, no prazo de 30 (trinta) dias
oorridos apés tomar conhecimento da decisao, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensao.

§ 89 Nos casos de nao aprovagao do Relatério de Atividades, mencionado
no § 49, ou quando o servidor nao apresente seu Relatério de Atividades no prazo antes
referido, o docente voltara ao regime de trabalho anterior ao pedido de solicitagao de
alteraoao de regime.

Art. 49 O processo com a proposta de alteragao de regime de trabalho de 20
(vinte) horas semanais de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais de trabalho ou de
40 (quarenta) horas semanais de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais de trabalho,
em tempo integral, com dedicagéo exclusiva, deveré ser encaminhado a Secretaria
Técnica de Pessoal Docente da Pré-Reitora da Gestao de Pessoas, uma vez satisfeitas
as seguintes condigées:

a) solicitaoao do requerente ao chefe da subunidade justificando as razoes
do pedido acompanhado de um Relatério de Atividades dos Ultimos dois anos, para
aqueles que jé tern dois anos de carreira docente, e um Plano de Trabalho Individual para
os proximos dois anos.

b) manifestagao do conselho da subunidade, aprovando 0 Plano de Trabalho
Individual do docente, com a justificativa explicita dos motivos do aceite da solicitagao.

c) comprovante do registro dos novos projetos de pesquisa e/ou extensao,
junto aos orgaos competentes, nos casos de aumento da carga horéria semanal.

d) compromisso do requerente de reni'Jncia a outras atividades remuneradas,
sejam elas privadas, inclusive autonomas, ou pL’iicas, no caso de requerimento de
alteraoao para o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas com dedicagao exclusiva.

e) no caso de alteraoao de regime de trabalho para 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, copia do parecer do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao que
aprova a area da subunidade como uma area com caracteristicas especificas.

f) o requerente deveré assinar uma declaragao de tempo de servioo
averbado, assumindo nao possuir tempo de servigo ainda nao averbado fora da UFSM.

9) no caso de alteragao de regime de trabalho para 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicaoao exclusiva, é obrigatério
apresentar o titulo de doutor, na area da subunidade. obtido em curso credenciado pelo
Conselho Nacional de Educaoao e, quando realizado no exterior, revalidado por
instituigao nacional competente.

§ 19 0 Plano de Trabalho Individual do docente devera ser integrado de, no
minimo, duas das seguintes atividades:

I - De ensino, quaisquer niveis e formas; /7 /
II - De pesquisa; )
||| - De extensao.
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Art. 59 O processo com a proposta de alteracao de regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho com dedicacao exclusiva para 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho ou de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho para 20 (vinte)
horas semanais de trabalho, devera ser encaminhado a Secretaria Técnica de Pessoal
Docente da Pro-Reitora da Gestao de Pessoas, uma vez satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) Solicitacao do requerente ao chefe da subunidade justificando as razoes
do pedido acompanhado de um Relatorio de Atividades dos Ultimos dois anos, para
aqueles que jé tem dois anos de carreira docente, e um Plano de Trabalho Individual para
os préximos dois anos

b) Manifestacao do conselho da subunidade, aprovando 0 Plano de Trabalho
Individual do docente, com a justificativa explicita dos motivos do aceite da solicitacao.

c) Na Ata da reuniao do conselho da subunidade devera constar uma
declaracéo de que a alteracao do regime nao acarretaré prejuizo as atividades de ensino,
pesquisa e extensao em andamento, bem como de gestao institucional.

d) No caso de alteracao de regime de trabalho para 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, c6pia do parecer do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extenséo que
aprova 3 area da subunidade como uma areas com caracteristicas especificas.

Art. 69 Os docentes em regime de 20 (vinte) horas poderao ser
temporariamente vinculados ao regime de 40 (quarenta) horas sem dedicacao exclusiva
apés a verificacao de inexisténcia de actimulo de cargos e da existéncia de recursos
orcamentarios e financeiros para as despesas decorrentes da alteracao do regime,
considerando—se o carater especial da atribuicao do regime de 40 (quarenta) horas sem
dedicacao exclusiva, conforme disposto no Art. 19, § 19, nas seguintes hipoteses:

l — ocupacao de cargo de direcao, funcao gratificada ou funcao de
coordenacao de cursos; ou

|| — participacao em outras acoes de interesse institucional definidas pelos
conselhos superiores da UFSM.

Paragrafo Unico. O professor, inclusive em regime de dedicacao exclusiva,
desde que nao investido em cargo em comissao ou funcao de confianca, podera:

l — participar dos orgaos de direcao de fundacao de apoio de que trata a Lei
n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994, nos termos definidos pelo Conselho Superior da
UFSM, observado o cumprimento de sua jornada de trabalho e vedada a percepcao de
remuneracao paga pela fundacao de apoio; e

ll — ocupar cargo de dirigente maximo de fundacao de apoio de que trata
a Lei nO 8.958, de 20 de dezembro de 1994, mediante deliberacao do Conselho Superior
da UFSM.

Art. 79 Compete as chefias de subunidade o pleno acompanhamento das
atividades docentes e dos encargos relativos aos regimes de trabalho dos docentes em
cada subunidade, no efetivo cumprimento das normas legais vigentes e do regulamento
nesta Resolucao.

Art. 89 A presente resolucao nao se aplica aos Professores Visitantes.
Professores Visitantes Estrangeiros e Professores Substitutos que sao regidos por
legislacao especifica.
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Art. 99 Os casos omissos e as dl'Jvidas surgidas na aplicagéo da presente
Resolugéo seréo solucionadas em primeira insténcia pela Secretaria Técnica de Pessoal
Docente da PROGEP ouvida a opiniéo da CPPD.

Art. 10 Esta Resolugéo entraré em vigor na data de sua publicagéo, ficando
revogadas as Resolugées da UFSM N° 004/1995, No 013/1997, N. 012/1999 e demais
disposigées em contrério.

GABINETE DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,
aos trés dias do més de julho do ano dois mile dezoito.

A: L//_

o onso Burmann,
Reitor.


