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Anexo II 

 
CRITÉRIOS PARA GERAÇÃO DE LISTA DE HABILITADOS A 
RECEBER REDUÇÃO DE ENCARGO DIDÁTICO PARA DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADE DE PESQUISA 

      
Fixa os critérios para regulamentar e 
disciplinar o processo de geração de lista de 
docentes no regime de 40 (quarenta) horas 
semanais com Dedicação Exclusiva (DE) 
habilitados a receber redução de encargo 
didático para dedicação a atividades de 
pesquisa. 

 
 
Considerando a Resolução 21/2013 do CEPE-UFES que regulamenta as atividades 
de pesquisa desenvolvidas na UFES e atribui competências aos departamentos da 
instituição, o DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA 
(DCEL/CEUNES/UFES), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
 

ESTABELECE QUE 
 

Art. 1º Esta resolução se aplica a todo docente do departamento que se enquadra 
no regime de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva (DE) e tem 
como objetivo gerar uma lista de docentes habilitados a receber redução de encargo 
didático para dedicação a atividades de pesquisa. 
 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Art. 2º O departamento, a cada ano e em data prevista em cronograma anual 
previamente elaborado e aprovado pela Câmara Departamental, e para cada 
docente do regime de 40 horas DE, deve verificar se o docente: 
I. Está vinculado a pelo menos um grupo de pesquisa da UFES; 
II. Faz parte de pelo menos um projeto de pesquisa devidamente registrado na 

PRPPG; 
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III. Possui produção consolidada nos 2 (dois) últimos anos. 
  
§ 1º O docente que não atender a todos os itens mencionados nos incisos de I a III 
será considerado não apto a receber redução de encargo didático para dedicação a 
atividades de pesquisa. 
 
§ 2º O período máximo de redução de encargo didático para dedicação a atividades 
de pesquisa é de 1 (um) ano. 
 

DA GERAÇÃO DA LISTA 
 

Art. 3º O departamento deve reunir a produção científica dos últimos 2 (dois) anos 
de seus docentes em uma planilha previamente aprovada pela Câmara 
Departamental, que gerará a lista de docentes habilitados a receber redução de 
encargo didático para dedicação a atividades de pesquisa. 
 
§ 1º Cada item de produção científica registrável no Lattes receberá uma 
determinada pontuação, de forma que o somatório de pontos determinará o nível de 
produção científica de um docente. 
 
§ 2º Para fazer parte da lista de docentes habilitados para receber redução de 
encargo didático, o docente deverá ter uma produção mínima, a qual fica 
estabelecida como sendo a produção média do departamento, excluindo do cálculo, 
quando for o caso e a critério do departamento, produções científicas muito 
destoantes.   
 

DOS CONTEMPLADOS 
 

Art. 4º O docente que for contemplado com redução de encargo didático para 
dedicação a atividades de pesquisa, poderá receber nova redução de encargo 
didático para igual fim, porém será aplicado um fator de redução de peso a sua 
produção científica.  
 
Parágrafo Único: Fica estabelecido um fator de multiplicação igual a 0,75, podendo 
ser alterado a critério do departamento. 
 

DOS CASOS EXCEPCIONAIS 
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Art. 5º A critério do departamento pode-se conceder redução de encargo didático 
para dedicação a atividades de pesquisa a docente que não apresentar produção 
científica mínima (§ 3º, Art. 19 da Resolução 21/2013). 

 
 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Art. 6º Os critérios aqui estabelecidos têm duração máxima de 2 (dois) anos, sendo 
obrigatória a aprovação em Câmara Departamental de manutenção ou reformulação 
dos mesmos. 
 


