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RESOLUÇÃO Nº 02/2014 

Orienta os critérios para contagem de carga horária 

dos docentes do ICET. 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA E 

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO ICET/UFAM, no uso de suas atribuições 

estatutárias, 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 19, e seus incisos e parágrafos, da Lei nº 

8.112/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Federais, 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 3º, § 1º, e art. 14º, § 1º, do Decreto nº 94.664, 

de 23 de julho de 1987, que aprova o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos 

e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4° do Decreto n° 95.683, de 28 de janeiro de 

1988, que estabelece normas complementares ao Regulamento da Lei nº 7.596, de 10 de 

abril de 1987, e dá outras providencias, 

CONSIDERANDO o teor da Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, que 

regulamenta o Programa de Educação Tutorial  - PET, 

CONSIDERANDO o teor das Resoluções nº 012/1991 e nº 019/1978-CONSUNI, que 

disciplinam sobre o horário de trabalho do pessoal docente,  

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 027/2008-CONSEPE, que estabelece 

normas para a realização da atividade de pesquisa na UFAM,  

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 040/2012-CONSEPE, que fixa normas para 

todos os Programas de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da 

UFAM, 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 067/2011-CONSEPE, que disciplina os 

estágios obrigatórios e não obrigatórios na UFAM, 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 007/1998-CONSEPE, que regulamenta 

atividades de extensão na UFAM, 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 006/1988-CONSAD, que aprova o 

Regimento Interno da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 010/2011-CONSAD, que dispõe sobre a 

composição e as atribuições da Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares - 

CPPAD no âmbito da UFAM, e 
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CONSIDERANDO as propostas de modificações contidas no Processo nº 022/2014 - 

CONDIR/ICET-UFAM, que foram aprovadas no CONDIR, com registro em ata da reunião 

extraordinária do dia 05 de novembro de 2014, 

RESOLVE: 

Art. 1º.  ESTABELECER a carga horária docente do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia - ICET/UFAM, de acordo com as orientações contidas nesta Resolução. 

Art. 2º.  A carga horária docente será contabilizada levando em consideração todas as 

atividades realizadas pelos docentes, constantes nesta resolução e elencadas na tabela a seguir: 

Atividades Carga Horária Semanal 

Prevista 

Fundamento Legal 

Carga horária em sala de aula 

Mínimo de 15 horas ou 8 horas 

acrescidas de atividade de 

pesquisa, extensão e/ou outras 

atividades comprovadas, 

desde que a carga horária total 

do servidor seja de 40 horas 

artigo 3º, § 1º, e artigo 14º, § 

1º do Decreto 94.664, de 23 de 

julho de 1987; artigo 4° do 

Decreto 95.683, de 28 de 

janeiro de 1988; e Resolução 

nº 012/1991 - CONSUNI 

Preparação, correção e 

atendimento ao aluno. 

Para cada hora aula em nível de 

graduação será computada 1 

hora e cada hora aula em nível 

de Pós-Graduação 2 horas. 

Resolução nº 012/1991 - 

CONSUNI 

Orientação de Iniciação 

Científica e Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação, Apoio 

Técnico, ou Orientação em nível 

de graduação: orientação de 

trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), Trabalhos de 

Qualificação do Básico (TQB), 

elaboração de projetos, e 

monitorias. 

2 horas semanais por 

orientação. Máximo de 10 horas 

semanais 

artigo 16 da Resolução nº 

040/2012 - CONSEPE 

Resolução nº 012/1991 - 

CONSUNI 

Orientação dos integrantes 

discentes do Programa de 

Educação Tutorial (PET) 

Mínimo de 10 horas semanais. 

Máximo de 12 horas, desde que 

não haja prejuízo das demais 

atividades previstas em sua 

instituição. 

Portaria MEC nº 976, de 27 de 

julho de 2010, e Aprovação 

neste Conselho Diretor 

Orientação de alunos de pós-

graduação em dissertação ou 

tese 

4 horas por aluno. Máximo de 12 

horas. 

Resolução nº 012/1991 - 

CONSUNI 

Orientação de estágio probatório 
1 hora por orientação. Máximo 

de 4 orientações 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 
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Supervisão de estágio 

obrigatório acadêmico 

Deverão obedecer estritamente 

às necessidades dimensionadas 

no respectivo programa, sendo a 

carga horária definida pelo 

Colegiado do Curso, 

obedecendo-se às 

particularidades de cada Projeto 

Pedagógico e às normas de 

cada Unidade Acadêmica, com o 

máximo de 08 (oito) horas 

semanais. 

artigo 10, § 2º, da Resolução 

067/2011 - CEG/CONSEPE 

Coordenador (professor e/ou 

orientador) de estágio 

supervisionado 

Deverão obedecer estritamente 

às necessidades dimensionadas 

no respectivo programa, sendo a 

carga horária definida pelo 

Colegiado do Curso, 

obedecendo-se às 

particularidades de cada Projeto 

Pedagógico e às normas de cada 

Unidade Acadêmica, com o 

máximo de 04 (quatro) horas 

semanais. 

Aprovação neste Conselho 

Diretor, com base no art. 10, § 

2º, da Resolução 067/2011 - 

CEG/CONSEPE 

Pesquisador colaborador em 

projeto de pesquisa 

institucionalizado 

2 horas por projeto. Máximo de 4 

horas. 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Coordenação de projeto de 

pesquisa institucionalizado 
Máximo de 8 horas 

Resolução nº 027/2008 - 

CONSEPE 

Coordenação de projeto de 

extensão 

3 horas por projeto. Máximo de 6 

horas. 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Coordenação de comitê de 

pesquisa 
Máximo de 4 horas 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Coordenação de comitê de 

extensão 
Máximo de 4 horas 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Coordenação de Curso Máximo de 20 horas 
Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Vice-Coordenação de Curso Máximo de 5 horas 
Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Coordenação de laboratórios Máximo de 4 horas 
Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Coordenação de pós-graduação 

(lato sensu ou strictu sensu) 
Máximo de 20 horas 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Vice-Coordenação de Pós-

Graduação 
Máximo de 5 horas 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Coordenação acadêmica, chefe 

de departamento acadêmico ou 

equivalente 

Máximo de 40 horas 
Aprovação neste Conselho 

Diretor 
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Coordenador-Geral da Semana 

Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT) 

Máximo de 4 horas 
Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Coordenador do Programa 

Institucional de Apoio 

Pedagógico (PIAP) 

Máximo de 4 horas, desde que 

não haja prejuízo das demais 

atividades previstas em sua 

instituição. 

Aprovação neste Conselho 

Diretor, de acordo com edital 

Coordenador do Programa 

Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) 

Máximo de 4 horas, desde que 

não haja prejuízo das demais 

atividades previstas em sua 

instituição. 

Aprovação neste Conselho 

Diretor, de acordo com edital 

Membro de colegiado de curso 

de graduação e/ou pós-

graduação 

2 horas por colegiado. Máximo 

de 4 horas. 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Membro de Coordenação de 

curso de pós-graduação 
Máximo de 2 horas. 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Membros de comissões e 

comitês: Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), 

planejamento estratégico, 

extensão, pesquisa, ética, 

capacitação, comissões 

eleitorais, comissões da pós-

graduação, Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (SNCT), 

Comissão de Concurso para 

Carreira do Magistério Superior 

(CCCMS), e outras comissões 

constituídas pela direção do 

Instituto. 

2 horas por participação. 

Máximo de 8 horas, com 

exceção de comissões/comitês 

que possuem atuação inferior a 

04 (quatro) meses, as quais 

serão definidas em Portaria pela 

Direção. Para o caso de 

Presidentes/Coordenadores 

serão definidas, no máximo, 

cinco horas. 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Membro de Comissão 

Permanente de Procedimentos 

Disciplinares (CPPAD) 

Solicitar formalmente de sua 

chefia a imediata adequação do 

volume e horário de trabalho, de 

modo a atender à condução dos 

procedimentos disciplinares 

artigo 17 da Resolução 010/2011 

- CONSAD 

Avaliação de atividades 

complementares e 

aproveitamento de estudos 

Máximo de 1 hora 
Aprovação neste Conselho 

Diretor 

Representatividade em 

Conselhos Superiores da UFAM 

e Conselhos/Comissões 

Externos 

2 horas por representação. 

Máximo de 4 horas 

Aprovação neste Conselho 

Diretor 
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Art. 3º.  A carga horária docente (semestral) deverá ser contabilizada e descrita no 

Plano Individual de Trabalho (PIT) e encaminhados pela Coordenação Acadêmica para 

serem aprovados no Conselho Diretor. 

§ 1º.  Os Relatórios Individuais de Trabalho deverão ser encaminhados  pela 

Coordenação Acadêmica, juntamente com todos os comprovantes das atividades realizadas 

durante o semestre, para serem aprovados no Conselho Diretor da Unidade Acadêmica.  

§ 2º.  Caberá à Coordenação Acadêmica o arquivamento em pastas pessoais de toda 

documentação referente aos planos e relatórios de atividade docente.  

Art. 4º.  Em havendo situações omissas serão encaminhadas ao Conselho Diretor para 

apreciação e deliberação. 

Art. 5º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua expedição . 

Art. 6º.  Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

SALA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO ICET/UFAM ,  em I tacoat iara,  

05 de novembro de 2014. 


