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ANEXO I

CRITÉRIOS DE REGISTRO DE ENCARGOS DIDÁTICOS EM
PÓSGRADUAÇAO

Estabelece os critérios do Departamento
de Computação e Eletrônica para regis
tro semestral de encargos didáticos em
programas de pósgraduação.

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

Art  1°  O  docente,  para  o  semestre  em  que  solicitar  registro  de  encargos  didáticos  em
programas de pós-graduação, deve comprovar estar oficialmente vinculado a, pelo menos, um
programa de pós-graduação.

Art 2o O docente, para solicitar o registro semestral de encargos didáticos de até 12 horas
semanais em programas de pós-graduação, deve:

§ 1° Obedecer, para o semestre em que solicitar o registro, o cronograma de geração
de horário definido pelo departamento em momento que antecede o início do processo
de distribuição de disciplinas visando a geração do horário semestral dos cursos de
graduação atendidos pelo DCEL;

§ 2° Apresentar, para o semestre em que solicitar o registro, declaração ou documentos
comprobatórios relativos aos encargos didáticos do programa ao qual está oficialmente
vinculado,  divididos  em horas  de  encargo  didático-aula  em disciplinas  e  horas  de
encargo didático-aula em orientações.

§ 3° O cálculo das 12 horas de encargos didáticos deverá seguir o Art. 2o da Resolução
01/2014 - Critérios de Distribuição de Carga Horária do DCEL - para o cálculo de
correspondência entre horas de atividades didático-aula (disciplinas e orientações) e
horas de encargos didáticos tal que:  (horas de encargo didático-aula em disciplinas 
fator1)  +  (horas  de  encargo  didático-aula  em  orientações   fator2)  =  encargos
didáticos  12.
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Art 3o Recomendações aos docentes que solicitam encargos didáticos em programas de pós-
graduação :

§  1°  Orientar  alunos  de  Iniciação  Científica  ligados  aos  cursos  de  graduação  do
CEUNES/UFES, principalmente, dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia
de Computação;

§  2°  Construir/estabelecer  a  infraestrutura  necessária  ao  desenvolvimento  de  suas
atividades em programas de pós-graduação no CEUNES/UFES;

§  3°  Submeter/desenvolver  projetos  de  pesquisa,  com  ou  sem  auxílio  financeiro,
lotados no CEUNES/UFES.

§  4°  Desenvolver/promover  atividades  que  contribuam  para  a  consolidação  e  o
desenvolvimento de pesquisa no DCEL.
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