
ARTIGOS 8º E 9º DA RES. 90/14-CEPE

Art. 8° - São condições para o requerimento do regime de trabalho em Dedicação

Exclusiva:

a) preenchimento de formulário de solicitação de mudança de regime de trabalho

que constem as motivações do pedido e a perspectiva de desenvolvimento de

ensino  e  pesquisa  e/ou  extensão  mediante  plano  de  trabalho  articulado  ao

planejamento estratégico da unidade de lotação;

b) apresentação de “curriculum vitae”;

c) ata de aprovação da solicitação pela maioria da plenária da unidade de lotação

explicitando o interesse institucional pela mudança de regime;

d)  declaração de  não acúmulo  de  cargos  com parecer  favorável  da  Comissão

Permanente de Pessoal Docente (CPPD);

e)  compromisso  de  renúncia  a  outras  atividades  remuneradas  sejam privadas

(inclusive autônomas) ou públicas; e

f) ata de aprovação do respectivo Conselho Setorial.

§  1º  A  aprovação  da  solicitação  de  alteração  para  o  regime  de  trabalho  em

Dedicação  Exclusiva,  pelo  pleno  do  Conselho  Setorial,  está  condicionada  a

disponibilidade  de  pontos  de  professor  equivalente,  não  sendo  possível  a

aprovação “ad referendum”.

§  2º É  condição “sine qua non” para a  concessão do regime de  trabalho em

Dedicação Exclusiva a não acumulação de cargos públicos ou privados (inclusive

autônomos) concomitantemente ao cargo de professor na UFPR, salvo a atividade

administrativa na própria instituição, e o exercício de cargo em outras instituições

públicas com licença concedida de acordo com a Lei 8112/90.

§ 3° Para análise, aprovação e classificação do pedido de regime de trabalho em

Dedicação  Exclusiva  pelo  Conselho  Setorial,  deverão  ser  considerados  os

seguintes critérios, pela ordem:

a) titulação;

b) tempo a cumprir na Instituição;

c) consistência do plano de trabalho apresentado;

d) encargos didáticos já exercidos na área de atuação do docente;

e) atividades de pesquisa e/ou extensão já realizadas;



f) histórico do envolvimento em orientação na graduação e pós-graduação; e

g) atividades administrativas já desenvolvidas.

 

§4º Será vedada a mudança do regime de trabalho para o de Dedicação Exclusiva,

ao docente que esteja há no mínimo 05 (cinco) anos de adquirir a aposentadoria,

excluindo-se as licenças especiais não gozadas e as hipóteses de aposentadoria

por invalidez.

§ 5º O docente que tenha seu pedido de mudança de regime de trabalho em

Dedicação Exclusiva aprovado, além de atender às demais exigências do regime

deverá  apresentar,  no  prazo  máximo de  60  (sessenta)  dias  após  emissão  da

respectiva portaria de mudança de regime, projeto de pesquisa ou extensão que

deverá ser apreciado, aprovado e acompanhado pela unidade de lotação na forma

da legislação vigente.

Art. 9º O regime de 20 (vinte) horas semanais poderá ser concedido em caráter

excepcional  aos  professores  que  estejam  em regime  de  40  (quarenta)  horas

semanais ou Dedicação Exclusiva, mediante requerimento aprovado por maioria

simples  da  plenária  departamental  ou unidade equivalente e  plenária  setorial,

apreciado e homologado pela CPPD.
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