
 1

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76 
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86 
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14/12/2004 

GABINETE DA REITORIA 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE 086/2009 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
 O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO 

SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições,  
 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Aprovar as normas para regulamentação e caracterização dos encargos docentes em conjunto com o 
regime de trabalho dos professores da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 

Artigo 2º - O ingresso na carreira de magistério superior ocorre através de concurso público, com a assunção ao 
cargo de provimento permanente e submissão a um dos seguintes regimes:  

I – 20 (vinte) horas semanais de trabalho; 

II – 40 (quarenta) horas semanais de trabalho; 

III – tempo integral com dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais 
de trabalho. 

 

Artigo 3º - Ao docente em regime de tempo integral com dedicação exclusiva é vedado o exercício remunerado 
cumulativo de qualquer outro cargo, emprego, função ou atividade autônoma, com ou sem vínculo, em 
entidades públicas ou privadas, salvo o que disciplina o Estatuto do Magistério Público das 
Universidades do Estado da Bahia, discriminado na forma como se segue: 

a) participação em órgão de deliberação coletiva de classe ou relacionado com as funções do 
magistério; 

b) participação em comissões de estudo e trabalho, comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas 
com o ensino, pesquisa e extensão; 

c) desempenho eventual de atividades de natureza científica, técnica ou artística, destinada à 
produção, difusão ou aplicação de idéias e conhecimentos; 

d) percepção de direitos autorais; 

e) remuneração decorrente de qualquer atividade esporádica pertinente a sua área de atuação 
científica, acadêmica e profissional, devidamente autorizado pela plenária departamental; 

 

Altera a Resolução CONSEPE 15/2003, que 
fixa Normas de Regulamentação do Regime 
de Trabalho dos Docentes da UEFS, 
caracterizando a descrição dos encargos 
docentes e dá outras providências. 
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Artigo 4º - O docente em ocupação de cargo de provimento temporário de Direção e Assessoramento Superior 
(DAS), na Universidade, poderá afastar-se, total ou parcialmente, das atividades de ensino, pesquisa ou 
extensão e em qualquer das hipóteses fará opção de remuneração nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 5º - Os docentes investidos em Coordenação de Colegiado de Curso serão dispensados de parte das 
atividades de ensino, obrigando-se a ministrar, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais de aula. 

 

Artigo 6º - A carga horária atribuída ao docente será cumprida de acordo com o plano de atividades do 
Departamento, envolvendo ensino, pesquisa e extensão, devidamente registradas, combinadamente ou 
em itens distintos, no Plano Individual de Trabalho – PIT e no Relatório Individual de Trabalho – RIT, 
em acordo com o anexo desta Resolução. 

 

Artigo 7º - A carga horária em atividades de ensino de componentes curriculares atribuída ao docente será 
cumprida de acordo com o Plano do Departamento, considerando os seguintes limites: 

I – aos docentes em regime de 20 (vinte) horas será atribuída a carga horária mínima de 08 (oito) e 
máxima de 10 (dez) horas-aula semanais; 

II – aos docentes em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas será atribuída a carga horária mínima 
de 12 (doze) e máxima de 16 (dezesseis) horas-aula semanais; 

III – aos docentes em regime de tempo integral (40 quarenta horas semanais) com dedicação exclusiva 
será atribuída a carga horária mínima de 12 (doze) e máxima, de 16 (dezesseis) horas-aula 
semanais. 

Parágrafo 1° – As horas destinadas ao componente curricular em que predomine a atividade de 
orientação ao trabalho ou monografia de conclusão de curso, independentemente da sua 
designação no projeto pedagógico do curso, não serão computadas para efeito de composição das 
cargas horárias às quais se referem os incisos deste artigo. 

Parágrafo 2° - Os docentes em regime de tempo integral com dedicação exclusiva poderão ter 
diminuída a carga horária de aulas semanal, a critério do Departamento, respeitado o mínimo de 
08 (oito) horas-aula, se comprovarem a realização de atividades de pesquisa e/ou extensão, 
inerentes a projeto devidamente aprovado no Conselho Departamental e no CONSEPE, estando 
o mesmo em sintonia com políticas institucionais. 

 

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 

Feira de Santana, 12 de julho de 2009 
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ANEXO 
DA RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 086/2009, QUE ALTERA A RESOLUÇÃO CONSEPE 15/2003, QUE FIXA 
NORMAS DE REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DA UEFS, 
CARACTERIZANDO A DESCRIÇÃO DOS ENCARGOS DOCENTES. 

 

I - ENCARGOS DE ENSINO: 

a) planejamento das aulas (atualização de itens de conteúdos formais; seleção de material didático; 
concepção, aplicação e correção de instrumentos de avaliação); 

b) docência em cursos de graduação e/ou pós-graduação; 
c) participação em comissões e órgãos colegiados; 
d) seleção e orientação de monitores; 
e) seleção e orientação de bolsistas; 
f) orientação e co-orientação de monografia de graduação; 
g) orientação de projetos de trabalhos vinculados ao ensino, a exemplo de estágio curricular, 

estudos preparatórios à monografia de final de curso, de intervenção em situações do cotidiano 
voltada à solução de problemas, exposição de obras de arte; organização de roteiros e recitais; 
direção de dança e de textos para encenação; produção de protótipos e dispositivos, dentre 
outros; 

h) participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com ensino, a exemplo de 
bancas de concurso para escolha de docentes, bancas de exame de trabalhos de final de curso e 
bancas de teses e dissertações; 

i) orientação e co-orientação de alunos de pós-graduação lato e stricto sensu; 
j) visita técnica a órgãos e entidades relacionadas com a formação no nível do ensino de graduação 

ou de pós-graduação; 
k) viagens de estudos (viagem de campo, para realização de experimentos, desenvolvimento de 

protocolos, observação de processos e procedimentos, dentre outros); 
l) participação em programas institucionais, com atribuição técnica especializada de consultoria e 

assessoramento, gerenciamento e avaliação de projetos de desenvolvimento de modelos e 
metodologias de ensino; 

m) produção artística, literária ou técnico-científica voltada para disseminação de material 
concebido a partir das atividades de ensino na instituição; 

n) elaboração de proposta de melhoria técnica de processos e procedimentos de ensino, de natureza 
didático-metodológica, submetida à aprovação institucional; 

o) revisão do plano de ensino, no modelo institucional, com atualização das indicações 
bibliográficas e consolidação das finalidades (objetivos, competências/habilidades e interfaces); 

p) acompanhamento e orientação de estudantes da graduação em atividades curriculares específicas, 
cuja finalidade é o incentivo ao desenvolvimento de habilidades profissionais, a exemplo de 
práticas jurídicas, habilidades médicas, marcações cênicas e ensaios, design de peças gráficas e 
objetos de arte, oficinas de leitura, dentre tantas outras; 

q) estruturação e montagem de espaços acadêmicos de atividades de ensino, a exemplo de 
laboratórios didáticos, espaços cênicos, estações de exames médicos, dentre outros; 

r) participação institucional em fóruns acadêmicos de ensino; 
s) relatórios técnicos sobre situação do desenvolvimento de atividades de ensino. 

 
II – ENCARGOS DE PESQUISA: 

a) elaboração individual ou coletiva de projeto de pesquisa; 
b) participação individual ou coletiva em atividades de concepção, estruturação e montagem de 

instalações de laboratório de pesquisa; 
c) participação em atividades específicas do desenvolvimento da pesquisa, de caráter individual ou 

coletivo, a exemplo de coleta, tratamento de dados, estudo de variáveis, dentre outras; 
d) coordenação institucional de pesquisa e desempenho acadêmico de grupos de produção de 

conhecimento;  
e) produção técnico-científica ou do campo das artes voltada para ampliação ou consolidação de 

linhas de investigação;  
f) participação em programas institucionais, com atribuição técnica especializada de consultoria e 

assessoramento, gerenciamento e avaliação de projetos ou procedimentos de pesquisa; 
g) produção artística, literária ou técnico-científica voltada para disseminação de material 

concebido a partir das atividades de pesquisa na instituição; 
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h) relatórios técnicos sobre situação do desenvolvimento da pesquisa; 
i) participação em reuniões colegiadas de caráter de acompanhamento, supervisão e avaliação do 

desenvolvimento das atividades de pesquisa; 
j) viagens de natureza técnico-científica voltada ao desenvolvimento da pesquisa; 
k) participação em comitês formais de órgãos e instituições de pesquisa, com caráter de 

gerenciamento de processos e procedimentos próprios ao andamento formal da atividade de 
pesquisa; 

l) participação institucional em fóruns acadêmicos de pesquisa e de produção de conhecimento; 
m) seleção e orientação de bolsistas; 
n) relatórios técnicos sobre situação do desenvolvimento de atividades da pesquisa. 

 
III - Encargos de Extensão: 

a) docência em tempo real, em cursos no âmbito da extensão universitária; 
b) elaboração individual ou coletiva de projeto de extensão para atendimento de editais ou 

ampliação do envolvimento institucional da universidade com comunidades ou grupos sociais; 
c) coordenação institucional de atividade de extensão e de desempenho acadêmico de projeto de 

extensão; 
d) participação em atividades específicas do desenvolvimento da extensão, de caráter individual ou 

coletivo, a exemplo de acompanhamento de bolsistas em localidades, supervisão e 
acompanhamento de realizações locais como organização de dinâmicas grupais, como 
cooperativas, gestão de espaços comunitários, entre outras; 

e) produção artística, literária ou técnico-científica voltada para disseminação de material 
concebido a partir das atividades de extensão em instituição de ensino superior; 

f) participação em reuniões colegiadas de caráter de acompanhamento, supervisão e avaliação do 
desenvolvimento das atividades de extensão; 

g) participação em reuniões e eventos, por força imperativa do projeto de extensão, em grupos da 
comunidade para a qual está voltada a realização das atividades de extensão; 

h) participação em programas institucionais, com atribuição técnica especializada de consultoria e 
assessoramento, gerenciamento e avaliação de projetos ou procedimentos de extensão; 

i) relatórios técnicos sobre situação do desenvolvimento de atividades da extensão; 
j) seleção e orientação de bolsistas; 
k) participação institucional em fóruns acadêmicos de extensão. 

 
IV - Outras Dimensões dos Encargos: 

a) participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com as funções de ensino, pesquisa e 
extensão;  

b) colaboração esporádica em atividades de sua especialidade, devidamente autorizada pela 
unidade, setor ou departamento onde estiver lotado; 

c) exercício de direção, participação em órgãos colegiados, assessoramento, chefia, coordenação e 
assistência na própria instituição e outras previstas em lei;  

d) atividades sindicais, científicas ou representativas de classe ou categoria profissional; 
e) atividades episódicas, por reconhecimento de mérito ou entendimentos inter-institucionais, 

tomando o regime de colaboração entre órgãos e instituições como parâmetro, com finalidade de 
tarefa específica, na área de formação ou atuação; 

f) emissão de parecer técnico-científico; 
g) participação em conselhos editoriais, consultoria ad hoc e editoração de livros e revistas 

científicas e culturais. 
 

Parágrafo Único – o docente deverá indicar itens dentre os enunciados, configurando seu perfil de 
atividades, registrado devidamente no PIT- Plano Individual de Trabalho. 

 
Feira de Santana, 12 de julho de 2009 

 

JOSÉ CARLOS BARRETO DE SANTANA 
Reitor e Presidente do CONSEPE 

 


