
RESOLUÇÃO NQ 10/87

RESOLVEM?

SCgUC...

Atâ. 1Q - Atom o inctso II do Antigo 168 do Regimento Ge- 
naJL desta Universidade, que passa a ter a seguinte redação:

"II - 04 docentes contratados como Professores Visitantes ou 
como Professores Substitutos.n

Art. 2Q - EZwúioa a alínea - c e aiterar a atZnea a do caput 
do Antigo 183 do Regimento Gerai, que passa a ter cl 4eguinteredação: Z

”a) - progressão funcionai da. ciasse de Professor áuxiilar, 
conforme o artigo 16 do Pecreto 94.664/87 e 04 antigos 
12 e 13 da Pontaria 475/87-MEC.n

Ant. 3Q - Exciuir o Antigo 184 do Regimento Gerai e aitenar 
a. numeração dos antigos sucessivos, 185, 186 e 187, que passam a ser 
nespectivamente 184, 185 e 186.

Mt. 4Q - ExcZuza a aClnea c e aitenan. a numenação e e a atl 
nea a do Aãtigo 188 do Regimento Genat, que pa&óa a óen. 187 com a 4e 
guínte redação: '

wa) - p/iog/te&óão ^uncionat da c£o44e de Pào^eóóo/L Aóòtóten- 
te, confpnme o Áfittgo 16 do VecAeto 94.664/87 e 04 <vt- 
tigo& 12 e 13 da Pontaria 475/MEC.lf

Knt. 59 - AtteAa^, a nume/iaçao, o caput e etimlnoA. aò atZ- 
neaÁ do kfitigo 189 do Regimento Genat, que paua a óqa 188 com a se
guinte redação:

0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO E 0 CONSELHO VE ENSINO E PESQUISA 
PA UNIVERSIPAPE FEPERAL PO ESPÍRITO SANTO, tendo om vt&ta o pafceceA 
da Comissão Mista catada atnaves da Pohtxuiia n9 0301/87 do NagnZ^ico 
Reitor, com a íinattdade de adaptafi o Estatuto e o Regimento desta 
Untvefisidade a Lei n° 7596/87, ao Pecneto nQ 94.664/87 e a Poàtcuiia 
n9 475/87-MEC, eoristante do Processo nQ 7.093/87-67,
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"Ant. 13ê - A pnogn.es são fnnctonat de. um pana outno nZvet. den- 
&w da mesma eJtasse fan.-se-ã ex.ctustvamente medtan 
te avattação de desempenho.

§ 79 - A ayattação do desempenho obedecenã as nonmas e c/úte- 
ntos estabetectdos peto Consetho de Enstno e Pesquisa, 
tncidtndo sobn.e as attytdad.es dtnetamente netactonadas 
ao exencxcto do cango ou empnago de Hagtstento, pondena 
dos, entfie outnos faton.es, a assiduidade, n.esponsabi£i- 
dade e quatidade do tnabaiho, e considenados, a cnite- 
fito do mesmo Consetho, entne outnos, os seguintes ete- 
mentos?
a) desempenho didático, ayatiado com a panticipação do 

coftpo discente;
b) onientação de dissentações e tesss de Mestnado e Vou 

tonado, de monttoms e de estagsãntoò ou botst&tas 
de tntctação ctentsftea;

c) panttctpação em bancas examtnadonas de dtA&eJitações, 
de teses e de coneunso pubtéeo pana o

d) oansos- oa estãgtoó de apenfescoamento9 
ção e atuattzaQÕo bem como enéditoó e tltutoò 
PoÁ-Gnaduaçao htnteto óensu;

e) pnodução ctentZftca^ teentca ou afitlóttea;
t$) attvtdade de extensão ã eomuntdade do& nesuttadoò da 

pesquisa, de cansoó e de óenvtcoò;
g) panttctpaqao em Sngãoó eotegtadoô na pnopnsa Untven.- 

ótdade ou vtncutadoó aoò Màztótentoó da Educação, da 
Cuttuna e da Ctencta e Tecnotogta;

h) exencZeto de funções de dtneção, eoondenação, aòòes- 
óonamento e as^Zstencta na pnõpnta Untvenstdade ou 
en\,ãjigaõs dos kttntsténtóó da Educação, da Cuttuna e 
da Ctencta e Tecnotogta, bem como em outnos, pnevtó- 
tos na tegtstação otgente.

- Pana aoattaçao do desempenho de docente afastado, 
tenmos do Ãnt. 49 do Anexo ao VecAeto n9 94.664, 
1987, a UFES sottcttanã os etementos necessãntos ao Sn.- 
gao no quat o mesmo se encontna em ex,enctcto.n

pnogn.es
attytdad.es
faton.es
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b)

c)

Atá. 79 - PeAmoneceAã a numetação do aAtigo 190 z auún
dtantz.

ézgaz..,.

poA

kAt. 69 - InctutA um novo kAtigo, de n9 189, no Rzgtnento Gz- 
Aat da UFES, com a ózguintz Azdação:

"faZ. 189 - No ca&o do doczntz quz não houveA obtido a tituta 
ção coAAZApondente a cta&Az óupzAioA, a pAogAZó- 
aõo '\unctonat pAzvt&ta no Znct&o II do fatigo 16 
do Ãnzxo ao VecAeto n9 94.664, dz 1987, daA-Ae-ã 
do uttimo nZvet da ctatbz ocupada peto docente pa 
Aa o nlvet I da ctatbe óubòzqliente, mediante ava- 
tiaqão do a eu desempenho academtco z obAeAvadoA oó 
ZnteMtZcíoA ^ixadoò no § 29 do mzômo aAtigo.

PaMg/ia^o QnÁco - A ava£zação dz quz tuata z6tz a/itigo òZAjãftz 
guiamzntada peto Con&etho dz Enbtno z PzbquZbadoA. 
ta UntveMtdadz, obAzwadaA om Ázguintzt» dibpohZ- 
Ç.ÕZÁS 

a) a avatiação ^e/iã autoAtzada ã vtôta dz ja&tiiZ 
cativa apAz&zntida peto doczntz z jutgada cabZ 
vet quanto ã não-obtznção da titutação pztát- 
neyitz;
a avattaqão ian.-éz-ã poA. comtóóÕo z&pzciat, 
con&túttuda dz doczntzó dz ctaôòz ÁupeAioA, do 
avattado, peAtznczntz& ou não ã LEE, ou atnda 
dz zépzoiatiôtaÁ dz AzconhzcZdo vatoA., z teAã 
poA z&6z mmoAtot dzócJvitivo daò ativldadzô tja 
toAeA z ziemzntoA a quz 4e azízaz o § 19 do ãa 
tigo 188 do Rzgtmznto GeAat da UFES, z a dz^z- 
òa dz òzu conteúdo, t^poAtãncia z emba&cunznto 
tzÕAtcoí
o paAzceA conctu&Zvo da comtóòão zÁpzctat ÁZAa 
òubm^tcdo^a homctogação do Conóetho dz Enótno 
z Pe&qui6a.n
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Atâ. 39 - Re.vogam-Áiz a& d/ApGà/çõeA em con^iã/bco.

1937.SÃLÁ DAS SESSÕES,

ÁGÔSTINHO MERÇOM
MA PRESWÊMCIÁ

24 VE UOVEIÁBRO VE


