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0 CONSELHO VE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO VA UNIVERSIVAVE FEVERAL VO ESPÍRI
TO SANTO, no ui o de iuai atUbulçõci tegaii e eitaíutãUai, e 

CONSIVERANVO o § 29 do AU. 79 da Reiotução nÇ 57/88 do CEPE;
CONSIVERANVO a pnopoita do VepaUamento de Fliica e Química, inclui a 

Puceao nQ 2328/39-46; e
CONSIVERANVO, ainda, o Panecen da Comiiiao de Enilno de Guduação e
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caio de oúentação de tue de doutoudo, coniideum-ie 3 (tnêi) houi iemanali, 
com Umite máximo de 9 (nova) /ioaíU iemanali, mantidai ai meimai neitúçõei 
ZZem c acima;
no caio de oUentaçÕei de teie de meitudo ou doutonado no âmbito da UFES, 
tan-ie-ão ai houi atnibuldai a onlentação de teie no Puguma de PÕi-Guduação 
que o onientando eitlven vinculado.

AU. 29 - Eitabelecen o limite iupenion de 9 (nove) houi iemanali pau a 
ioma de to dai ai ativldadei de oUentação, devendo o docente, em quatquen caio, apu- 
ientan o coueipondente piano de Vtabaiho ao VepaUamento, pau apaovação.

AU. 39 - Revogam-óe ai dcipoúçõei em contúUo.
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AU. 1Q - EiiabeteceA pau o VepaUamento de FZiica e Química do Centu 
EAíudoi Genaii a tabela de equivalência de canga honáUa didática de ativldadei 
onlentaqáo, con^ofme dlicUvlnado abaixo:

1/2 (meia) hou iemanai pon onlentaqão individual de pnojetoi em diiclptinaÁ eipe- 
d^tcai, com limite máximo de 3 (tnêó) houi iemanali;
1 (uma) liou iemanai pon onlentaçáo de eitágio ou Iniciação cientifica dotada 
bolia de Õngao financiadon neconhecldo, com limite máximo de 4 (quatu) houi 
rnanali ;
2 (duai) houi iemanali pon oúentação de teie de meitudo, pau alunoi de outui 
IES que nao a UFES, matUculadoi em cumo de pÕi-guduação a nível de meitudo, 
com autonlzação de funcionamento pelo MEC, com -limite máximo de 6 (ieli) lio Ui ie
manali, dei de que haja puto coto de coopeução cuttuut aainado entne a UFES e 
IES inteneaada ou ioLicitação oficial do Puguma de PÕi-Guduação;
no


