
RESOLUÇÃO 16/87N?

RESOLVE M:

XI

b)

173 do Regimento Geral t

\ —■

Arto 29 - Alterar o caput do 
que passa a ter a seguinte redação?

c)
d)

O CONSELHO UíCEVERSITÂRIO E O CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA 
DA DIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SAl-HO, tendo eu vista o parecer da 
Comissão Mista criada através dei Portatia n9 301/87 do Magnífico ReitorB 
com a finalidade de adaptar o Estatuto e o Regimento desta Universidade 
ã Lei n9 7596/87, ao Decreto n9 94.664/87 e ã Resolução n9 475/87-MEC, e 

OC8.'ÍSIEERANDO o que consta do processo n9 7.093/87-67

participação em órgãos de deliberação coletiva rela
cionada can as funções de magistério;
participação em comissões julgadoras ou verificado
ras, relacionada ccra o ensino ou a pesquisa;
percepção de direitos autorais ou correlates;
colaboração esporádica, remunerada ou não, era assun
tes de sua especialidade e devidamente autorizada pe 
la instituição, de acordo ccm as normas aprovadas pe 
lo Conselho Universitário.”

Art. 19 - Alterar os incisos e os parágrafos do artigo 172 
do Regimento Geral desta Universidade que passam a ter a seguinte numera 
ção e redação: 

"I dedicação exclusiva, ccm obrigação de prestar quarenta 
horas semanais de trabalho en dois turnos diários carr- 
pletos e impedimento do exercício de outra atividade re 
minerada, publica cu privada.
tempo parcial de vinte horas senanais de trabalho, pre- 
ferencialinente exercido num único turno.

Parágrafo único - No regime de dedicação exclusiva admitir- 
-se-ã?
a)
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Art. 49 - Dar a seguinte redação ao Artigo 175 do Regimento Ge
ral:

a

segue...

vinte
20(vin-

Parãgrafo único - A carga horária máxima de aulas não 
ser Superior a 12 (doze) noras no regirae de 
horas semanais de trabalho nera superior a 
te) horas nos regimes de 40 horas semanais e de de 
dicação esclusiva."

"Art. 175 - IJenhurn decente poderá ter carga horária de aulas 
inferior a 8 (oito) horas semanais, era qualquer re~

Art0 3? - Excluir o parágrafo 19 do artigo 174 do Regimento Ge 
ral, alterar a numeração de seu parágrafo 29, que passa a ser parágrafo 19 
e alterar a numeração do artigo 175 do Regimento Geral, que passa a ser pa 
rágrafo 29 do artigo 174.

"Art. 173 - A proposta de inclusão de docentes no regime. de De 
dicação Exclusiva será feita pelo Departamento, a- 
provada pelo Conselho Departamental do Centro e en 
carninhada ã CPPD."

Art. 59 - Alterar o artigo 112 do Estatuto, que passa a ter 
seguinte redaçãos

"Art. 112 - O professor integrante da carreira de magistério 
ficara submetido a um dos seguintes regimes de tra 
talhos

I - dedicação exclusiva, cora obrigação de prestar qua
renta horas semanais de trabalho em dois turnos di 
ãrios completos e impedúuento do exercício de ou
tra atividade remunerada, publica ou privada.

II - tempo parcial de vinte toras semanais de trabalho, 
prefercncialirente exercido num único turno.

Parágrafo Onico - Constarão do Regimento Geral desta Universi
dade as atividades, renufièradas ou não, faculta-
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DAS DISPOSIÇÕES TPA1ISIT&UAS

Art. 79 - Revogan-se as disposições em contrario.

SALA DAS SESSQSS, 21

das aos docentes em dedicação exclusiva e a 
carga horária semanal de aulas para os do
centes" .

Ar to 69 - No prazo de 60 (sessenta) dias, o Conselho de Ensi 
no e Pesquisa estabelecera os critérios oonplementaxes para os regi - 
nes de 20 horas, 40 horas e de Dedicação Exclusiva de traballios se
manais.

JOSÉ ANTCNIO JSAADI ABÍ-ZAID
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