
Departamento de Computação e Eletrônica

CRITÉRIOS  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  CARGA  HORÁRIA
DO DCEL RESOLUÇÃO 001/2015

Fixa os critérios para regulamentar e disciplinar a
distribuição de carga horária a ser cumprida pelos
docentes  no  regime  de  40  (quarenta)  horas
semanais com Dedicação Exclusiva (DE) lotados
no Departamento de Computação e Eletrônica.

A  CAMARA  DEPARTAMENTAL  DE  COMPUTAÇÃO  E  ELETRÔNICA  (DCEL),  do
CEUNES/UFES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO Lei nº 8168/1991;
CONSIDERANDO Lei nº 9394/1996;
CONSIDERANDO Lei nº 12.772/2012;
CONSIDERANDO Decreto nº 2668/1998;
CONSIDERANDO Decreto nº 5773/2006; 
CONSIDERANDO Portaria nº 475/1987 – MEC;
CONSIDERANDO Resolução nº 60/1992 – CEPE / UFES; 
CONSIDERANDO Resolução nº 11/2010 – CEPE / UFES; 
CONSIDERANDO Resolução nº 21/2013 – CEPE / UFES;
CONSIDERANDO Estatuto da Universidade Federal do Espírito Santo;
CONSIDERANDO Regimento Geral da Universidade Federal do Espírito Santo;

CONSIDERANDO que compete ao Departamento programar suas atividades e distribuir
os trabalhos de ensino, pesquisa e extensão aos docentes que o integram, respeitadas as
especialidades de cada um (Regimento UFES, Art.30º, §1º), RESOLVE:

Art. 1º A composição da carga horária do docente em regime de 40 horas e Dedicação
Exclusiva (DE) dar-se-á através somatório das cargas horárias atribuídas as atividades
didáticas, de pesquisa, de extensão e de gestão institucional (Lei 12.772/2012, Art. 20º).

§  1º  O  docente,  além  de  atividades  didático-aula,  deve  exercer  uma  ou  mais
atividades de pesquisa, extensão, assistência não remunerada ou administração.
(Resolução 60/1992 – CEPE, Art. 4º);

§ 2º Entende-se como carga horária registrável no DCEL, aquela necessária para
atender às:
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I. disciplinas  de  graduação  de  responsabilidade  do  Departamento,
devidamente aprovadas pela Câmara Departamental;

II. disciplinas de pós-graduação sob a responsabilidade do programa de
pós-graduação  para  o  qual  o  docente,  lotado  no  DCEL,  tenha
recebido  liberação  para  participar  como  membro  permanente  ou
colaborador;

 
III. orientações em nível  de graduação e pós-graduação que confiram

créditos ao aluno;

IV. funções gratificadas como chefia de Departamento e coordenação de
cursos de graduação e pós-graduação;

V. participação  em  comissões  departamentais  ou  de  instâncias
superiores,  subchefia  de  Departamento,  membro  de  colegiado  de
curso de graduação;

VI. assessorias em nível de Centro, devidamente aprovadas pela Câmara
Departamental;

VII. atividades de pesquisa e de extensão realizadas por docentes lotados
no  Departamento,  devidamente  aprovadas  pela  Câmara
Departamental.

§  3º  A atribuição de carga  horária  a  docentes  deverá  ser  realizada para  cada
semestre  letivo,  segundo  cronograma  previamente  aprovado  pela  Câmara
Departamental. O cronograma deve indicar prazos para os seguintes marcos:

I  –  Divulgação da lista  de docentes  habilitados para receber  redução de
encargos didáticos para dedicação à pesquisa;

II  –  Divulgação  da  lista  de  docentes  com  liberação  para  participar  em
programas  de  pós-graduação  com  respectiva  carga  horária  didática
computável;

III  – Divulgação do cronograma de afastamentos dos docentes para pós-
graduação,  pós-doutorado  e  licença  para  capacitação,  para  os  dois
semestres letivos seguintes;

IV  –  Divulgação  da  proposta  de  ocupação  dos  cargos  administrativos
essenciais;
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V – Divulgação do resultado de distribuição de disciplinas;

VI – Divulgação do horário de aulas dos docentes.

§ 4º Cabe ao docente solicitar semestralmente ao Departamento o registro de sua
carga  horária  didática,  de  pesquisa,  extensão,  assistência  não  remunerada,
administração,  coordenação  do  Programa  de  Educação  Tutorial  (PET)  e
coordenação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Docente (PIBID), não
devendo o total ultrapassar as 40 horas semanais;

§  5º  Como exceção,  o  Departamento  deve atribuir  carga horária  específica  ao
docente que estiver afastado para desempenho de atividades resguardadas pela
legislação.

Art. 2º Será considerada atividade didático-aula aquela que conferir crédito acadêmico
em curso  de  graduação,  em  programas  ou  cursos  de  pós-graduação,  orientação  de
dissertação ou tese e monografias de curso de pós-graduação "lato sensu" (Resolução nº.
60/1992 – CEPE, Art. 2º);

§ 1º Todo docente efetivo fica obrigado ao mínimo de 8 (oito) horas semanais de
aula  (horas-aula)  em  disciplinas de  graduação  e/ou  pós-graduação  (Lei  nº
9394/1996,  Art.  57º),  devendo  ministrar  pelo  menos  4  (quatro)  horas-aula  em
disciplinas  de  graduação  de  responsabilidade  do  Departamento  (Resolução  nº
11/2010 – CEPE, Art. 51º);

§ 2º O limite máximo de carga horária de aula é de 20 horas semanais (Portaria
475/1987, Art. 10º), dada a reserva de pelo menos 20 horas semanais para estudo,
pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação (Decreto nº 5773/2006,
Art. 69º);

§  3º  Poderão ficar  isentos  das  demais  atividades  os  docentes  efetivos  que
assumirem, no mínimo, 16 (dezesseis) horas-aula semanais (Resolução 60/1992 –
CEPE, Art. 4º);

§ 4º A critério do Departamento, levando-se em consideração a especificidade das
disciplinas,  bem  como  o  número  de  três  ou  mais  programas  diferentes,  a
maximização far-se-á com um mínimo de 12 (doze) horas aula semanais, desde
que o docente efetivo assuma uma atividade administrativa que exija pelo menos 3
horas semanais de dedicação (Resolução 60/1992 – CEPE, Art. 4º);

§ 5º Orientações tanto em nível de graduação quanto em nível pós-graduação não
são consideradas disciplinas (para efeito do tratado no § 1º). O tempo dedicado à
orientação  de  Dissertação  ou  Tese  é  de  2  (duas)  horas-aula  semanais  por
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orientando  de  Mestrado  ou  Doutorado,  até  o  máximo  de  12  (doze)  horas-aula
semanais de encargo (Resolução 11/2010 – CEPE, Art. 50º, § 1º);

§ 6º  A carga didática em disciplinas e em orientações que o docente efetivo possui
em Programa de Pós-graduação será computada como encargo didático docente
(Resolução  11/2010  –  CEPE,  Art.  50º),  desde  de  que  não  ultrapasse  o  limite
previamente aprovado pelo Departamento. Os critérios para registro de encargos
didáticos em Programas de Pós-Graduação são descritos no Anexo I;

§ 7º  O encargo didático-aula de disciplinas de graduação e pós-graduação será
multiplicado por um fator de 2,5 para atender o tempo de estudo, planejamento e
avaliação. O encargo didático-aula relativo a orientação de projeto de graduação,
dissertações e teses deve ser multiplicado por um fator 1,5 por orientando para
atender o tempo de estudo, planejamento e avaliação;

Art.  3º  Será  permitido  o  computo  de  carga  horária  de  atividades  de  pesquisa  aos
docentes que satisfizerem ao disposto no Art. 2º desta resolução e que tenham produção
intelectual mínima requerida em um período de 2 anos (Resolução 21/2013 – CEPE, Art.
20º);

§ 1º Uma lista de docentes que podem receber redução de carga horária didática
será gerada pelo Departamento anualmente (Resolução 21/2013 – CEPE, Art. 20º),
em  data  estipulada  em  cronograma  oficial  do  Departamento.  Os  critérios  da
geração da lista de docentes habilitados para receber redução de encargo didático
para dedicação à pesquisa está descrito no Anexo II;

§  2º  Para  gozar  do  registro  de  carga horária  de  pesquisa  o docente,  além de
constar na lista de docente elegíveis tratado no § 1º deste artigo, deve (Resolução
21/2013 – CEPE):

I – registrar seus projetos de pesquisa na PRPPG;

II – estar vinculado a pelo menos, 01 (um) grupo de pesquisa cadastrado na
PRPPG;

II  -  manter  seu  Currículo  Lattes  atualizado,  informando  sua  produção
científica e tecnológica no mínimo  02 (duas) vezes por ano.

§ 3º A critério do Departamento, docentes não constantes na lista de habilitados
para receber redução de encargo didático para dedicação à pesquisa, descrito no §
1º deste artigo,  poderão ter sua carga horária de pesquisa registrada mediante
apresentação de projeto de pesquisa que deverá ser aprovado pelo Departamento
e registrado na PRPPG, conforme descrito no Anexo III.
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Art. 4º Será permitido o computo de atividade de extensão a docentes que satisfizerem
ao  disposto  no  Art.  2º  desta  resolução  e  que  apresentarem  pedido  formal  ao
Departamento.  Por sua vez, o Departamento deverá analisar e julgar a aprovação de
acordo com os critérios descritos no Anexo III.

Art.  5º Além  das  atividades  previstas  na  Resolução  60/1992  do  CEPE/UFES,  o
Departamento  poderá  estabelecer  outras  atividades  que  atendam  as  suas
especificidades,  desde  que  aprovadas  pela  Câmara  e  homologadas  pelo  Conselho
Departamental (Resolução 60/1992, Art. 6º).

§  1º  O  Departamento  deve  manter  uma  lista  atualizada  de  atividades  e  suas
respectivas cargas-horárias (Anexo IV);

§  2º  Todo  docente,  além  das  atividades  didático-aula  obrigatórias  (Resolução
60/1992 – CEPE, Art. 4º) , deverá contribuir para a gestão institucional ocupando
um dos cargos do Anexo IV. Uma proposta de ocupação dos cargos, respeitando a
área de atuação e especialidade do docente, será apresentada em data estipulada
no  cronograma  departamental.  Os  critérios  utilizados  nessa  escolha  também
constam no Anexo IV. 

§ 2º Atividades que possuem uma faixa de carga horária permissível (ex. até 30
horas  para  chefia),  poderão  não  ser  computadas  em  sua  totalidade  visando
restringir o docente de ultrapassar o limite legal de 40 horas. As recomendações
para contabilidade de carga horária administrativa constam no Anexo IV.

Art.  6º A distribuição de disciplinas e encargos administrativos do Departamento será
realizada em reunião da Câmara Departamental.

§ 1º A distribuição de disciplinas do Departamento deverá  observar os  seguintes
preceitos, não estabelecendo ordem de prioridade entre eles:

I – áreas/disciplinas de formação e concurso de cada docente;

II  – distribuição equilibrada de encargos didáticos em graduação entre os
docentes do Departamento;

III – o interesse do Departamento;

IV  –  lista  de  docentes  habilitados  para  receber  redução  de  encargo  de
didático para dedicação à pesquisa;

V – áreas/disciplinas de interesse do docente.
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§  2º  É  desejável  que  os  docentes  que  exercem  as  atividades  administrativas
descritas no § 5º do Art. 4º da Resolução 60/1992 do CEPE/UFES, tenham carga
horária didática reduzida, para desempenho adequado de suas atividades;

§ 3º Todo docente efetivo deve ter atribuídas pelo menos 2 (duas) disciplinas ou
pelo menos 8 horas na graduação antes de ter computada carga-horária didática
relativa a programas de pós-graduação, exceto os casos previstos em legislação;

§ 4º Exceto em casos excepcionais, a serem julgados pela câmara departamental,
cada docente deve ser responsável por pelo menos 1 (um) encargo administrativo
do Departamento;

§  5º  O  departamento  deve  buscar  maximizar  as  horas  em  sala  de  aula  de
professores substitutos dentro  dos limites previstos na resolução do CEPE que
estabelece  critérios  de  atribuição  de  carga  horária  para  docentes  da  UFES.  A
atribuição de disciplinas deverá respeitar a área e as disciplinas discriminadas no
edital  do  concurso,  priorizando  as  disciplinas  regulares  ofertadas  pelo
Departamento;

§ 6º Havendo carga horária de disciplinas regulares de graduação sem alocação, o
Departamento  deverá  atribuir  estas  disciplinas  aos  seus  docentes,  levando  em
consideração os seguintes fatores:

I – áreas/disciplinas de formação e concurso de cada docente;

II  –  lista  de  docentes  habilitados  para  receber  redução  de  encargo  de
didático para dedicação à pesquisa;

II – disciplinas de interesse do docente;

IV – distribuição equilibrada de encargos didáticos em graduação entre os
docentes do Departamento;

V – revezamento de cargas-horárias entre os docentes (ex.: se o docente A
ficou com mais  carga horária  do  que o  docente  B em um semestre,  no
semestre  seguinte,  o  docente  B  deve,  idealmente,  receber  menos  carga
horária);

VI – o interesse do Departamento.

§  7º  Demais  atividades administrativas  devem ser  alocadas  com o  objetivo  de
equilibrar a carga horária entre os docentes e completar a carga horária de 40
horas;
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§  8º  Havendo  impasse  ou  situações  excepcionais  na  atribuição  de  encargos
didáticos e administrativos, o interesse do Departamento deverá prevalecer e sua
definição deverá ser homologada em reunião da Câmara Departamental.

Art.  7º Revoga-se  a  Resolução  nº 001/2014  do  Departamento  de  Computação  e
Eletrônica da Universidade Federal do Espírito Santo, mantendo-se os Anexos I, II,III, e IV
como parte integrante desta.

Anexo I - Critérios para registro de encargos didáticos em Programas de Pós-Graduação;

Anexo II - Critérios da geração da lista de Habilitados para Receber Redução de Encargo
de Didático para Dedicação à Pesquisa;

Anexo III - Critérios para aprovação de Projetos de Pesquisa e Extensão;

Anexo IV – Critérios para distribuição de encargos administrativos.
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