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CRITÉRIOS PARA RESTRIÇÕES DE HORÁRIO DO DCEL 

I - DA NATUREZA (da finalidade) 

Artigo 1° Necessidade do Departamento de Computação e Eletrônica (DCEL) possuir 
critérios que norteiem as decisões referentes às solicitações de restrição de horário pelos seus 
professores. 

§1° As restrições de horário são utilizadas única e exclusivamente durante o processo de 
geração do horário das turmas de graduação do DCEL para evitar que o posicionamento das 
disciplinas na grade de horário criem limitações aos professores do departamento. 

§2° As restrições de horário devem ser solicitadas por cada professor a cada semestre de 
acordo com cronograma estabelecido pela Comissão de Ensino do departamento. 

§3° Todas as restrições de horário tem efeito semanal. 

II - DOS OBJETIVOS 

Artigo 2° Proporcionar critérios claros e objetivos para guiar os professores que queiram 
solicitar restrições. 

Artigo 3° Proporcionar critérios claros e objetivos para o departamento deferir ou indeferir 
as restrições solicitadas. 

III – DA NECESSIDADE (problemas causados por restrições) 

Artigo 4° Restrições de horário podem causar os seguintes problemas: 

§1° Impossibilidade de geração da grade de horários. 

§2° Impossibilidade de manter os horários dos cursos ofertados padronizados de forma que 
todas as aulas sejam ministradas em um único turno conforme recomendação MPF/ES/GAB FC 
No. 23/2011. 

§3° Impossibilidade de atender as restrições de todos os professores ao mesmo tempo, ou 
seja, atender a restrição de um professor impede que a restrição de outro professor seja 
atendida. 

 

Artigo 5°  O bônus da restrição para determinados professores podem causar o ônus para os 
professores que não solicitaram restrições. 
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IV – DOS RESTRIÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Artigo 6°  Todos os professores gozam das seguintes restrições: 

§1° Cada dia letivo irá perfazer um limite máximo de 5 (cinco) horas-aula. 

§2° Cada dia letivo irá perfazer um limite máximo de 4 (quatro) horas-aula seguidas. 

§3° Intervalo para almoço mínimo de 1h30m (uma hora e trinta minutos). 

§4° 1 (um) dia sem aulas para dedicação a atividades de pesquisa/extensão, administrativa 
ou similar. 

§5° Turno Diurno: Um professor que ministre a última aula de um dia (até 18h20m) não 
deverá ministrar a primeira aula (7h) do dia seguinte. 

§6° Turno Noturno: Um professor que ministre a última aula de um dia (até 22h30m) não 
deverá ministrar aulas no período da manhã do dia seguinte. 

§7° Não haverá aula no horário de reunião da Câmara Departamental para todos os 
professores, nem de Conselho para os coordenadores de colegiado e chefe de departamento. 

Parágrafo único. O dia citado no Artigo 6º, §4° não é fixado, salvo deliberação favorável do 
departamento. 

V – DOS INDEFERIMENTOS 

Artigo 7°  A fim de evitar os problemas causados pelas restrições, devem ser indeferidas pelo 
departamento as solicitações que tiverem pelo menos uma das seguintes características: 

§1° Restrição para desenvolvimento de atividades com frequência maior que quinzenal. 

§2° Restrição que libere o professor em mais de 24 (vinte e quatro) horas-aula por semana, 
não necessariamente consecutivas, incluído o dia livre conforme §4° do Artigo 6º. 

  §2.1° Um dia letivo possui até 12 (doze) horas-aula. 

§3° Restrição de horário para desenvolvimento na região de São Mateus de atividades de 
ensino/pesquisa/extensão inerentes à atividade de professor. 

§4° Restrições que gerem um número elevado (até 20% do total de professores do 
departamento) de liberação de professores para um mesmo horário da semana. 

Artigo 8° Os casos de indeferimento não tratados nesse documento deverão ser discutidos 
pela Câmara Departamental, sendo encaminhado ao chefe de departamento seu parecer final. 

VI – DOS DEFERIMENTOS 

Artigo 9° Todas as solicitações de restrições de horário devem ser apresentadas ao 
departamento com as devidas justificativas e, se for o caso, acompanhadas de documentação 
que as comprovem. 
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§1° Solicitações não justificadas serão automaticamente indeferidas. 

§2° Solicitações não passíveis de indeferimento, ou seja, solicitações sem as características 
definidas pelo Artigo 7°, serão automaticamente deferidas pelo departamento. 

§3° Solicitações passíveis de indeferimento, ou seja, solicitações com características definidas 
pelo Artigo 7°, serão automaticamente indeferidas pelo departamento. 

Artigo 10° Em caso de indeferimento automático de uma solicitação de restrição, o professor 
solicitante da restrição indeferida poderá defender as suas justificativas perante a Câmara 
Departamental. A deliberação da Câmara Departamental será então encaminhada ao chefe de 
departamento. 

Artigo 11°  As solicitações de restrição deferidas a priori pelo departamento, só poderão ser 
indeferidas a posteriori pelo chefe do departamento em caso de impossibilidade da geração do 
horário das turmas de graduação do Departamento de Engenharias e Computação (§1° do 
Artigo 4°). Nesse caso, a seguinte ordem de prioridade deverá ser seguida para indeferimento: 

§1° Primeira a ser indeferida: restrições geradas por questões não profissionais como, por 
exemplo, questões relacionadas a saúde, aspectos legais etc. 

§2° Segunda a ser indeferida: restrições que se encaixam no Artigo 7° e que foram deferidas 
conforme Artigo 10°. 

§3° Terceira a ser indeferida: restrições geradas por questões familiares como, por exemplo, 
necessidade de buscar filhos menores em escolas, amamentação, familiares em outras cidades, 
etc. 

§4° Quarta a ser indeferida: restrições geradas por questões de colaboração em projetos de 
ensino/pesquisa/extensão fora do campus de São Mateus. 

§5° Quinta e última a ser indeferida: restrições geradas por professores que são alunos de 
cursos de pós-graduação (mestrado, doutorado etc.). 

Artigo 12° No caso de restrições dentro da mesma classe de prioridade terá maior prioridade 
às atividades desenvolvidas com frequência semanal. 

Artigo 13° Caso a geração do horário seja possível, mas o departamento julgue que o 
horário gerado não é razoável, as restrições deferidas a priori pelo departamento só poderão ser 
indeferidas a posteriori pelo chefe do departamento com a concordância do professor 
solicitante. A mesma ordem de prioridade do Artigo 11° deverá ser seguida. 

VII – DAS RECOMENDAÇÕES 

Artigo 14° Recomenda-se que todos os professores que solicitarem restrição de horário 
indiquem a flexibilização das restrições obrigatórias (Seção IV), a fim de não onerar os demais 
professores do departamento (§3° do Artigo 4° e Artigo 5°). 

Artigo 15° Recomenda-se que todos os professores que participam de programas de pós-
graduação disponibilizem, de acordo com cronograma estabelecido pela Comissão de Ensino do 
DCEL, a demanda hora-aula da pós-graduação para geração em conjunto com o horário das 
turmas de graduação do Departamento de Computação e Eletrônica. 


