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ANEXO IV 

 
CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO 

DCEL 
 
 

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

 
 
Considerando o Regimento Geral da UFES; 
Considerando a Resolução 60/1992 do CEPE/UFES; 
Considerando a Decisão 158/2009 do Conselho Departamental do CEUNES; 
Considerando a Resolução 44/2004 do CEPE. 
 
 
O DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA (DCEL/CEUNES/UFES), no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias,  
 
 

ESTABELECE: 
 
Das Comissões e suas atribuições 
 
Art 1o Comissão de Recursos Humanos: será composta por 3 (três) membros efetivos, 
preferencialmente ocupantes da classe/nível mais elevado da carreira, em atendimento ao Art. 
4o da Resolução 44/2004 do CEPE. 
 Parágrafo único. São atribuições da comissão: 

I. avaliar o estágio probatório dos servidores do DCEL; 
II. orientar os processos de progressão funcional; 
III. orientar os pedidos de afastamento para capacitação; 
IV. auxíliar a chefia na indicação de membros para ocupar cargos administrativos no 

departamento; 
V. registrar a contabilidade dos encargos administrativos dos docentes. 

 
Art 2o Comissão de Ensino: será composta por 2 (dois) ou 3 (três) membros. 
 Parágrafo único. São atribuições da comissão: 
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I. auxiliar a chefia na distribuição de disciplinas entre os docentes do departamento 
respeitando os critérios aprovados em departamento; 

II. gerar do horário das aulas respeitando as restrições docentes; 
III. emitir parecer e registro de encargos didáticos da pós-graduação; 
IV. manter o registro histórico das disciplinas ofertadas pelo departamento/docente; 

 
Art 3o Comissão de Pesquisa e Extensão: será composta por 2 (dois) ou 3 (três) membros. 
 Parágrafo único. São atribuições da comissão: 

I. auxiliar a chefia no julgamento do mérito dos pedidos de liberação para 
apresentação de trabalho em eventos científicos; 

II. gerar a lista de docentes elegíveis à solicitação do pedido de redução de 
encargos didáticos com base em sua produção intelectual bem como as demais 
atividades atribuídas ao departamento pela Resolução 21/2013 do CEPE; 

III. emitir pareceres relativos a solicitações de registro de projetos de pesquisa e 
extensão; 

IV. registrar cargas horárias relativas a projetos de extensão; 
V. auxíliar a divulgação de editais internos que tratem de fomento à pesquisa e à 

extensão; 
VI. orientar docentes na elaboração de projetos de pesquisa e/ou extensão. 

 
Art 4o Comissão de Infraestrutura: será composta por 2 (dois) ou 3 (três) membros. 
 Parágrafo único. São atribuições da comissão: 

I. manter a lista de patrimônios vinculados ao departamento; 
II. solicitar compra de material de consumo; 
III. solicitar compra de material permanente (exceto livros para a biblioteca); 
IV. manter e coordenar os laboratórios de graduação. 

 
Art 5o Da suplência: é obrigatória a nomeação de um suplente para cada Comissão do 
Departamento. 
 Parágrafo único. Em caso de previsão de afastamento de membro titular de alguma 
comissão, por um período superior a 1 (um) mês, o mesmo será destituído, devendo a Câmara 
Departamental indicar a nova composição para a referida comissão. 
 
Art 6o Em casos excepcionais, quando não houver docentes suficientes para a composição 
mínima das comissões departamentais, o Chefe do Departamento poderá extinguir comissões 
temporariamente, assumindo para si as atribuições das mesmas. 
 Parágrafo único. em caso de extinção da Comissão de Recursos Humanos, havendo 
necessidade de avaliação de processos de estágio probatório, o Chefe de Departamento 
deverá constituir uma comissão específica para este propósito. 
 
Art 7o Em casos excepcionais, quando houver necessidade, sejam subtraídas 3 (três) horas da 
carga horária para o exercício das atividades administrativas de chefia do Departamento, por 
cada comissão que a auxilie no cumprimento de suas atribuições. 
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Art 8o Em casos excepcionais, quando houver necessidade, sejam subtraídas 3 (três) horas da 
carga horária para o exercício das atividades de coordenação de curso, por cada membro 
Docente do colegiado, pertencente ao Departamento, que a auxilie no cumprimento de suas 
atribuições. 
 Parágrafo único. O coordenador e o subcoordenador de curso não devem acumular 
carga-horária como membros do colegiado. 
 
Art 9o Núcleo Docente Estruturante: deve ser atribuída carga horária de até 6 horas apenas 
para o presidente do NDE. 
 
Art 10o As coordenações de atividades complementares dos cursos de graduação em 
Engenharia de Computação e Ciência da Computação, devem ser concentradas em um único 
docente, computando até 3 horas por curso. 
 
Art 11o Os membros da Comissão de Infraestrutura que coordenem laboratórios poderão 
somar até 3 horas, caso sejam supervisores de estágio de monitores do laboratório, 
desempenhando o papel de profissional supervisor, conforme previsto no regulamento de 
estágio dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação. 
 
Art 12o O representante do departamento junto à biblioteca deverá registrar 3 (três) horas 
semanais de carga horária. 
 
Art 13o Recomenda-se que: 

§ 1o Os membros da Comissão de Pesquisa e Extensão sejam escolhidos com base em 
sua comprovada produção científica, demostrando conhecimento tanto em pesquisa 
como em extensão; 
§ 2o Os membros da Comissão de Infraestrutura sejam os coordenadores dos 
laboratórios de graduação do Departamento; 
§ 3o Os laboratórios de informática e redes possuam um único coordenador. Entretanto, 
havendo disponibilidade, o laboratório de redes pode ter um coordenador independente; 
§ 4o Os laboratórios de eletrônica possuam um único para coordenador; 
§ 5o A indicação para fazer parte de alguma comissão leve em consideração a 
disponibilidade de carga horária do docente; 
§ 6o Evitar que um representante da comissão de infraestrutura assuma a função de 
representante do departamento junto à biblioteca, pois a elaboração de demandas para 
compra de livros e de materiais ocorre, normalmente, no mesmo período. 
§ 7o Não se acumulem presidências dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos de 
graduação. 
§ 8o As coordenações de área de estágio curricular dos cursos de graduação em 
Engenharia de Computação e Ciência da Computação, devem ser concentradas em um 
único docente. 
§ 9o Não seja adicionada à carga horária do subchefe do Departamento aquelas cargas 
horárias decorrentes de atribuições inerentes ao cargo, como por exemplo, a 
participação na comissão de espaço físico do Centro. 
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