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RESOLVEI

nj>Za.eZona.doò

4egue...

PESQUISA 
paneeen. da 

RcZ-
Zon.,

87-MEC,

/Vlí. 79 - AZtenjaii o eaput do anXZgo 202, do RegZmento GenaZ 
da. UFES e 06 4eaó panjagna^o* que paAAam a vZgonan. com a òeguZnte n.eda- 
çõo:

”MZ. 202 - Á£em doA ca^oó pn^uZòtoA na ZegZòZação vZgente, 
o ocupante de cango o a empnego daA canJteZnaÁ de magZAtenZo e 
tecii/co-admZnZfitnaZZvo podenã ^a6ZaJt-6e de auoó ^unçãe&, oa_ 
AegunadoA ZodoA oa dZneZZoA e vanZagenó a que /.Zzen. juâ em 
nazão da Aua atcvZdade;
I - paaa apnn£eZçoan.-6e em ZnsZZZuZgão nacZonaZ ou eAtnangeZ

naj
II - pana pneòtan cotabonaçao a outna ZnòtZZuZcão de enòZno

ou de peóquZôa;
III - pana eompaneeen a congneAAo ou neunZão 

com aí> áum ácmçõeó;
11/ - pana pajvtícÂ.pa/1 de Õstgão de deZZbenação coZetcva ou ou- 

Zhm njeZacZonadoò com 05 éuaz funções.
§ /? - Oó a^aótaínentojj pn.evZótoó no4 ZncZ&OÁ 1 e 11 não pode 
não cxcedojt a 5(cZnco) e a 4(quaXno) anoA, n.eópectcuame^e, 
ZnctLÓcdaô eventuaZ* pn.onJiogaç.ccA; o apen.^eZçoamento em ZnóZZ 
ZuZçoeó nacZonaZò e o p/teoZ-sto no ZncZbo 11 òenão objeto de 
autonZzação do ReZton., apõó o pnonuncZamenZo fiavonãveZ do Oe 
pantamento, do Conóetho VepantamentaZ e da ComZ&óão Penmanen 
te de PeÁ&oaZ Docente (CPPP) no coao de peóAoat docente ou do

0 CQUSELHO UNII/ERSITÃRIO E 0 COHSELHO DE EMS1M0 E
DÁ UU1VERSIDÁDE FEDERAL DO ESPÍRITO SÁHTO, tendo em uúta o 
Conicóóão UZôta cnZada atnaves da PontanZa nQ 0301/87 do cÁagnl^Zcjo

com a ^ZnaZZdade de adapZan. o E^ZaZiito e o RegZmenZo de&Za UnZven- 
éZdade 2 LeZ nQ 7o30b/87, ao Dee/ieto nO 04.664/87 e ã PofitanZa nQ 475/ 

conAZante do Pnoce&óo nQ 7.093/87-67,
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afastamento do

1
segue...

Pe/twa-
de

Pz/iZpeníe Máximo da unidade de lotação e da ComZZi-óão 
nenZe de Ressoai Tecítico-Administrativo (CPPTA) no caso 
servidor teazlco-adnzbústiativo; oó afastamentos do pais se
guirão a mesma tramitação anterior e terão a autorização fi
nal concedida pela autoridade Ytinisteriai competente.
§ 29 - No caso de Inciso 111, o afastamento depende/ta da au- 
torlzação do Reitor e da. autoridade ministerial competente, 
quando ocorrer em pais estrangeiro , apos pronunciamento do 
Vepcuitamento e do Conselho Departamental no caso de peaóoaZ 
docente ou do. Dirigente Máximo da unidade de lotação no caso 
de servidor t^Ylco-admiivlstrativo} tratando-se de evento no 
pais, a. autorização dependera do diretor do Centro, apos ou
vido o Departamento e o Conselho Departamental, no caso de 
pessoal docente e do Dirigente .Vaxúno da unidade de lotação, 
no caso de pessoal tectilco-administrativo.
§ 39 - No caso dos Incisos l e 11, o docente ou ó ervldor tec 
nico-administrativo comente poderí obter couborização para no_ 
vo a^aótífmenico, depois de exercer àaaé atividades, na Untver 
sldade, por período peto menos Igual ojo do a^astameyxto ante
rior.
§ 49 - No caso de servidor tecrlco-OLÍnlrlyStiatlvo o aperrei- 
çoamento previsto no Inciso 1 devera ter relação direta com 
sua respectlva ãrea de atiação na Universidade.
§ 59 - Nas 'tipoteses dos Incisos 1 e 111,o docente ou servi
dor tecyleo-a.d}'>lnlstratlvo teta direitot aiem de bolsa ou au 
Hllo que eventualmente lhe serão concedidos, a perceber, na 
ausência, a sua temunero-ção Integral peto regime de tiabatlio 
a que esteja submetido.
§ ó9 - Nas llpoteses dos incisos 11 e IV, o 
docente ou servidor tccnlco-administra^ilvo, podetã set remu
nerado, na ^otma do patãgta^o anterior, quando a institui-’' 
ção beneficiada for mantida pelo Governo Federai ou quando 
o programa a set desenvolvido for do interesse da Unlvetslda 
de e resultar de compromisso pot esta assunvido.
§ 79 - Em qualquer hipótese, o docente ou servidor tecnicol 
-administrativo a quem seja concedido afastamento terã direi\ 
to a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos. i)
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§ W - Apiica-se o disposto neste artigo ao docente ou servi 
dor tee\viec-admincstra.tivo que reatizar qjjtso de p5ó-g/iadu£ 
ção na IFE a que pertença."

Art. 2Q - Alterar o capai do artigo 203, do Regimento Gerai 
da UFES que. passa a vigorar com a seguinte redação:

”/Ut. 203 - 0 afastamento serã requerido peto docente ou ser 
vidor técnico-administrativo, nas hipóteses dos incisos T e 
IIJ, requisitado peia instituição interessada, na hipótese 
do inciso II, e de iniciativa dos Õrgãos de que trata o inci 
so IV do artigo anterior, ficando condido nado ã ao descen
da do do cede ca do servidor técnico-adirinistrativo, nas hi 
poteszs dos incisos II e IV."

Art. 3Q - Atterar o capai do antigo 204 do Regimento Gerai 
da UFES e seus parágrafos que passam a vigorar com a seguinte rddação:

"Art. 204 - 0 docente ou servidor técnico-administrativo, a 
quem seja concedido afastamento, na forma dos incisos I e iT 
do artigo 202 deste Regimento, obrigar-se-ã a senvia a Uni - 
oe/isidade, apos o seu. ftegazsso, poa um pedodo peto menos i- 
guat ao tempo em que esteve afastado,
§/?-() docente ou senvidon. tecdco-admiíiist/iativo, que se 
ausentoJt na foArna do indso I, não pod.enã ticendaM.-se peuta 
tnata^L de interesses paAtieuZaftes, nem pedir exoneração ou 
dispensa do cargo ou emprego efetivo, antes de decorrido o 
prazo iguat ao de seu afastamento, contado a partir de seu 
retomo, satvo mediante indeyiização antecipada das despesas 
havidas com seu afastamento,
§ 29 - Ho caso do inciso II/, a concessão de novo afastamento 
serã autorizado peto Reitor, apos o pronunciamento do Depar
tamento e do Consetho Vepartamentat do Centro onde o docente 
tenha exercZdio ou do Dirigente Mãximo da unidade de iotação 
no caso de servidor tecnico-ady.inistrativo, ouvida anterior- 
mente a CPPTA.
§ 3Ç - As disposições deste artigo, entre outras etáus> 
juEgadas de interesse, constarao do termo de compromisso
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ser {yínmado peto docente ou servidor têcnloo-admlnlstratlvo 
benefjlclado, antes do seu afastamento."

Ant. 59 - AZíert/vt o caput do antigo 201 do Regimento 
da UFES e extinguir o seu panãgnafa uncco; o artigo 101 paóóa a 
nar com a seguinte redação:

"Ant. 101-0 docente podenã óe/t removido de um Vepantamen- 
Xo para outro do mesmo Centro, através de pontaria baixada 
pelo Reitor, por solicitação do Departamento interessado e 
expressa aquiescência do docente, apos parecer favorável do 
Departamento a que pertence o docente e do Conselho Deporta 
mental do Centro."

Ant. 4Ç - Alterar o caput do antigo 206 do Regimento Geral 
da UFES com extinção dos seus panãgrafas 79 e. 29 e inclusão de um parã- 
gnafa unlco, com a seguinte redação:

"Ant. 206 -0 docente podeM ser removido de um para outno 
Centfuo da UntveMldade, poA solicitação do Cent/io InteAz&sa 
do e apõs ex.pA.essa aquiescência do docente, apõs paAece/L f^a 
voAãvel dos VepaAtamentos e dos Conselhos VepaAtamentais en 
volvidos.
PaAãgAafio Unlco - k Aemoção seAa determinada poA melo depoA 
tarla balxjzda peto Reitor, ã vista dejAonunclamento ^avorã- 
vel dos Conselhos Vepartamentats envolvidos."

ÁAt. 6Q - Incluir um novo artigo, de numero 103, alterando 
a numeração do antigo 103 do atual Regimento que passa a ser artigo 209; 
o novo antigo 208 tenã a seguinte redação:

"Ant. 203 - 0 servidor tecjrlco-aãmlnlstnatlvo podenã ser re 
movido de uma pana outra Unidade ou Departamento, atandidas 
a respectlva formação ou especialidade e a necessidade do 
serviço.
§?J9 - A remoção podenã ocorrer, Indlstlntamente:

a pedido do servidor
b) por solicitação do orgão a que pertença o servidor; \
c) por solicitação do orgão onde o servidor tenã exeAçZclÁ.
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senvidon

§ 29 - A /tewoçõo de que #izlíu eóZe antigo, ^an-se-ã median
te. pontania do Reiton, apõs panecen fiavonavel dos õngãos en- 
votvidos e da CPPTA."

atnaves
IFE4 en-

ReqZwejt^ 
antigos |

Aít. 89 - Exctuin 04 antigos 209. 210 e 211 do atual 
to Genat da UFES, alienando conseqUentejnente a numenação dos 

4egue.. . 
___ \

que, 
/teó-

Genat 
e 

4e-

Ant. 79 - Altenan o caput do antigo 208 do Regimento 
da UFES, extinguindo o 4 eu panãgnafio único, chiando novos pariígnafps 
alienando a sua nwrienação pana antigo 209 que passa a vijgonan com a 
guinte nedaçãot

IJAnt. 209 -0 docente ou senvidon téerico-admiiii^tnaiivo po- 
denã obten tnansúenência ou movimentação pana outna 1FE em 
cango ou empnego igual a que pentença na instituição de oni- 
gem.
§ 19 - Á movimentou ou tnans £ ciência dan-se-ã pon solicita 
ção do docente ou do senvidon tecnico-admini&tnativo9 depen
dendo da existência de vaga e da aquiescência das TEEs envot 
vidaso
§ 29 - Somente podesiã sen tnansienido ou movimentado pana ou 
tna ÍEE9 o docente ou senvidon técnico-administnativo 
possuin, peto menos, dois anos de efetivo exencldo 
pectivo cango ou empnego.
I - A tnanó^enência ou movimentação senã efetivada 

de pontantx conjunta dos dinigentes máximos das 
volvidas.

II - A tnansffiriéncia ou movimentação do docente ou 
técnico-administnativo abne uma vaga na nespectíva lota
ção da IFE de onigem.

§ 39 - Á tnans fienência ou movimentação de docente podenã o- 
connen com ou sem penmuta, ficando assegunados a continuida
de da canneina e todos os dineitos e vantagens jã adquinidos 
na IFE deoonigem»
7 - Ha hipotesa deste panãgna^o, a tnans^enéncia ou movimen 

tação do docente dependenã, ainda, da aquiescência dos 
Vepantamentos ou Unidades de Ensino envolvidos e da apno 
vação do õngão colegiado supenion competente da IFE.U
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nelacionadoh111

IV

V

que

com o

Ant. 11 - Altenan a nedação do antigo 117 do Ehtatuto 
pahha a tesi a heguinte nadação*

"Ant. 117 - Oh docenteh integnanteh da cavievta do Magiôte- 
nio dehta UiiZveAôZdade henão enquadnadoh na fionma do ehtabe 
leeido peta Lei n? 7596/57 e diôpohiçõeh negutamentaneô pen 
tinenteó.n

Ant. 1$ - ExcZlua oh panagnafioh 19, 29, 39, 49 e 59 e indu 
in um panagnafio unZeo no antigo 116 do Ehtatuto com a heguinte nedação: 

nPanãgna^o Único - Oh a^ahtamentoh p/tevZóZoó no caput dehte 
antigo devenão obedecen ah condiçõeh e nonmah contidas no 
Regimento Genat dehta Univenhidade e aquelah comptementaneó 
ehtabelecidah peto Conhelho de Enhino e Pehquiôa."

Ant, 99 - Attenan o caput do Ant. 116 do Ehtatuto que pahha 
a ten a hegiúnte ftedaqãot

”A^v. 116 - Atem doh cahoh pAevihtoh na iegiótação vigente, 
o ocupante de cango ou empnego da canneiAja de magihtenio po. 
denã a^ahtan-he de huah ^unçõeó, ahhegunadoh todoh oh dinei 
toh 
1

e vantagenh a que ^izen juh em nazão de hua atividade*
- pana apen^eiçoan-he em inótituição nacional ou eh- 

tnangeina;
- pana pnehtan cotabonaqão a outna inhtituição de enhi? 

no ou de peôquiha;
- poM. companecen a congnehho ou neunião 

com ai ^unçoeh academteah;
- pana paAiicipan de õngão de detibenaçao coletiva <■ :ou 

ou&uoh nelacionadoh com ah ^unçõeô acadêmicah;
- pana, gozo de licença ôabãiica,conionme definida no Re 

glmento Genal."

Antigo 12 - Acnehcentan, um novo antigo no Ehtatuto, 
n9 135, com um panãgna^o unico, com a heguinte nedaçãot

f1Ant. 135 - A£em doh cahoh pnevihtoh na legihtação vigtnte^
o ocupante de cango ou empnego tecnlco-adminihtnativo dehta

hegue..
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A/jZo 75 - Revo^^m-óe íu dZópo-óZçõeó em comZ^Zo.

VE NOVEMBRO PE 1987.

AaZ. 13 - KUienan a numenaçao do antigo 135 do Eòtatuto que 
poó^a a 6en Knttgo 136 e eu-óZm pon diante.

>r

JOSÉ ANTONÍrSíiApÀÀBI-ZAIP

PRES1PEMTB

L/jiZve/tzZdude pode/tã u^cuZo/L-óe de 4uzu íunçõeó, aóâeguAadoó 
Zodoó 06 dineitoA e vantagens a que tJZze/t juA em nazdo da 
tiua atividades

- pana ape/t^eZçoa/L-óe em ZnôZZíuZção nacionat ou. es - 
tnanieina;

- pana pn.QÂ^an c.oZabona.çãj) a ouXna. lyibtitiLLçio de enóZ 
no ou. de peóquósa;
pana aompanaceA a congneMo ou. n.mnÁão neZacÁonadoô 
com 06 6aa6 ícmç.õc&;
pana pantioipan. dc õngão dc dMJocnacJão eoZeZíva ou 
ouXao6 neZacÁJOnadoA com a& 6ua& Íunçõc6.

Panãgna^o GnÁco - 06 a^iamcntoé pn.cvÁ6to6 no capat dcòtc 
ktáÍQO dcvcnão obcdcccn. a& condÁçõcó e nonma& con^cdaó no 
Rcg/mcrvto GcnaJL dcóta UnÁvenAzdadc c aqu.cía.6 compZcmcntancó 
cótabc^.e.cÁ.da6 pcío ConóeZho Sapcnzon competente.”

14-0 Concelho de En&tno e PeòquÁAa e o ConóMto Unt- 
yen^ttãnlo devendo negu.tamentan., neApecttvamente, 06 aíastamentoò de de^ 
cervtei e 6envtdones> tec^co-adrí\tnt&tnattvo6 pnevt6to6 no6 tneúoé I e 
7V do A/uttgo 202 do Regtmento Genat da UFES, no pnazo de 30 dtaó, a pan 
tiA da data de apnovação deòta Re6otução.n

SALA PAS SESSÕES, 6


