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RESOLUÇÃO Nº 05/2017 – CONSUNI 
 
 

Dispõe sobre normas e procedimentos para a composição 
do Plano de Trabalho Docente – PTD, dos ocupantes e 
respectivos regimes de trabalho do Grupo Ocupacional 
Magistério Superior – MAS, da UVA e dá outras 
providências. 

 
 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – 
UVA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e 
 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 207 da Constituição Federal de 1988;  
 
CONSIDERANDO o inciso II, § 1º, do Art. 54 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), referente à elaboração do regulamento do corpo docente, técnico e científico das 
Universidades, em conformidade com as normas gerais concernentes; 
 
CONSIDERANDO o Art. 219 da Constituição Estadual de 1989, que trata sobre a autonomia 
didático-científica, administrativa, financeira, patrimonial e de gestão democrática das 
Universidades, disciplinada em seus estatutos e regimentos;  
 
CONSIDERANDO a Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará; 
 
CONSIDERANDO às disposições contidas no parágrafo 2º, do art.10, na Lei nº 14.116, de 26 de 
maio de 2008, que aprova o Plano de Cargos e Carreira e Vencimentos – PCCV do Grupo 
ocupacional Magistério Superior - MAS da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú – 
UVA; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 15.570, de 07 de abril de 2014, que estabelece critérios para alteração 
dos regimes de trabalho do Grupo Ocupacional Magistério Superior – MAS, da Fundação 
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº15.571, de 07 de abril de 2014, que estabelece critérios para concessão e 
exclusão da gratificação de Dedicação Exclusiva do Grupo Ocupacional Magistério Superior – MAS, 
da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, altera e regulamenta as disposições dos 
Artigos 24 e 25 da Lei nº14.116, de 26 de maio de 2008; 
 
CONSIDERANDO suas atribuições estatutárias e regimentais, com fulcro nomeadamente no Art. 
40, Inciso I e nos Arts. 93, 94 e 122 do Decreto nº 27.828/2005, que aprova o Estatuto da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, bem como com esteio no Art. 7º, Inciso I do 
Regimento Geral da UVA; 
CONSIDERANDO a necessidade de planejar, otimizar e racionalizar a utilização dos recursos 
humanos docentes da UVA, nas funções de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Acadêmica; 
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CONSIDERANDO as propostas de atualizações do Plano de Trabalho Docente - PTD discutidas e 
deliberadas pela comunidade acadêmica em geral e pelos segmentos que compõem a UVA;  
 
CONSIDERANDO, finalmente, a aprovação pelo Conselho Universitário - CONSUNI, em reunião 
realizada no dia 27 de março de 2017, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar as normas e procedimentos para a composição do Plano de Trabalho Docente – 
PTD, dos ocupantes e respectivos regimes de trabalho do Grupo Ocupacional Magistério Superior – 
MAS, que se faz anexo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as Resoluções Nº12/2011 
– CONSUNI, Nº 014/2011 - CONSUNI e Nº 001/2013 - CONSUNI. 
 
Sala dos Conselhos Superiores da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral-CE, aos 30 de 
maio de 2017. 

 
 
 

Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Presidente 
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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DO 
PLANO DE TRABALHO DOCENTE – PTD, 

DOS OCUPANTES E RESPECTIVOS REGIMES DE TRABALHO DO 
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO SUPERIOR – MAS 

(ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 05/2017 - CONSUNI) 
 
Art. 1º As normas para a composição do Plano de Trabalho Docente – PTD, conforme os regimes de 
trabalho do Grupo Ocupacional Magistério Superior – MAS da Fundação Universidade Estadual 
Vale do Acaraú - UVA, sujeitos às atividades compreendidas na Carga Docente Semanal, serão 
regidas por este documento. 
 
Art. 2º Para fins do disposto na presente Resolução, entendem-se: 
I – que o Plano Trabalho Docente – PTD é um instrumento de gestão e de planejamento do trabalho 
docente atinente ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, bem como às atividades inerentes à gestão 
acadêmica; 
II – que o Regime de Dedicação Exclusiva - DE é a obrigação de prestar 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, vedado o exercício de qualquer atividade 
remunerada em outra instituição, pública ou privada, salvas as exceções previstas na Lei nº 15.571 de 
07/04/2014; 
III – que a carga horária do docente, independentemente do regime de trabalho, poderá ser 
distribuída nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno, incluindo-se o sábado, se assim exigirem as 
necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão, ou ainda a adoção de horário especial, justificado 
pela unidade acadêmica/Centro ou Coordenação do Curso, quando se tratar de órgãos cujas 
atividades incluírem domingos e feriados; 
IV – A alocação de horas semanais de trabalho pelo docente em seu PTD representa referencial de 
planejamento, não significando declaração antecipada de cumprimento. 
 
Art. 3º Os regimes de trabalho do Grupo Ocupacional Magistério Superior – MAS da Fundação 
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, consoante ao que estabelece o artigo 10 da Lei 
nº14.116, de 26 de maio de 2008, são assim considerados:  
I - 20 (vinte) horas semanais de trabalho efetivo, distribuídas entre as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão e, eventualmente, gestão acadêmica; 
II - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho efetivo, com ou sem Dedicação Exclusiva - DE, 
distribuídas entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão e, eventualmente, gestão acadêmica. 
 
Parágrafo único. Conforme o regime de trabalho, o docente deve colocar à disposição da UVA 
tempo necessário para o cumprimento de sua carga de trabalho efetivo semanal, compatíveis com 
suas atividades na Universidade; 
 
Art. 4º A carga de trabalho efetivo semanal do corpo docente da UVA, em ensino, pesquisa, 
extensão e gestão acadêmica, fica estabelecida na forma abaixo discriminada: 
I – se o regime for de 20 horas semanais, excepcionalmente com ou sem Dedicação Exclusiva (DE), 
deverá o docente dedicar no mínimo 08 (oito) horas semanais às atividades de ensino em sala de 
aula, não podendo a carga horária total dedicada ao ensino no semestre ser inferior a 120h/a, e o 
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tempo complementar de seu regime, às outras atividades efetivas de magistério; 
II – se o regime for de 40 horas semanais, com ou sem Dedicação Exclusiva (DE), destinada somente 
ao ensino, deverá o docente destinar no mínimo 16 (dezesseis) horas semanais às atividades de 
ensino em sala de aula, não podendo a carga horária total dedicada ao ensino no semestre ser inferior 
a 240h/a, e o tempo complementar de seu regime às outras atividades efetivas de magistério; 
III – se o regime for de 40 horas semanais, com ou sem Dedicação Exclusiva (DE), vinculadas ao 
ensino e à pesquisa ou à extensão conforme portaria referente ao Plano de Trabalho Docente - PTD, 
deverá o docente reservar no mínimo 12 (doze) horas semanais às atividades de ensino em sala de 
aula, não podendo a carga horária total dedicada ao ensino no semestre ser inferior a 180h/a, e o 
tempo complementar de seu regime às outras atividades efetivas de magistério; 
IV – se o regime for de 40 horas semanais, com ou sem Dedicação Exclusiva (DE), vinculadas ao 
ensino, pesquisa e extensão conforme portaria referente ao Plano de Trabalho Docente - PTD, deverá 
o docente dedicar pelo menos 8 (oito) horas semanais às atividades de ensino em sala de aula, não 
podendo a carga horária total dedicada ao ensino no semestre ser inferior a 120h/a, e o tempo 
complementar de seu regime às outras atividades efetivas de magistério; 
V – se o regime for de 40 horas semanais, com ou sem Dedicação Exclusiva (DE), vinculadas ao 
ensino e à gestão acadêmica, deverá o docente destinar, pelo menos 8 (oito) horas semanais às 
atividades de ensino em sala de aula, não podendo a carga horária total dedicada ao ensino no 
semestre ser inferior a 120h/a, e o tempo complementar de seu regime às outras atividades efetivas 
de magistério; 
VI – se o regime for de 40 horas semanais, com ou sem Dedicação Exclusiva (DE), vinculadas ao 
ensino, gestão acadêmica e à pesquisa e/ou à extensão conforme portaria referente ao Plano de 
Trabalho Docente – PTD, deverá o docente destinar no mínimo 4 (quatro) horas semanais às 
atividades de ensino em sala de aula, não podendo a carga horária total dedicada ao ensino no 
semestre ser inferior a 60h/a e o tempo complementar de seu regime às outras atividades efetivas de 
magistério. 
VII – no caso dos ocupantes das funções de Reitor(a) e/ou Vice-Reitor(a), facultam-se o previsto nos 
incisos anteriores (I a VI), mas os mesmos estão dispensados das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão durante o cumprimento de seus mandatos;  
 
§ 1º - A incorporação de carga horária semanal de trabalho efetivo pertinente às atividades de 
pesquisa ou extensão, que implique em diminuição de carga horária de ensino em sala de aula, deve 
atender aos dispositivos de Portaria referente ao Plano de Trabalho Docente - PTD;  
§ 2º - No que concerne ao ensino, quando o conteúdo da disciplina teórica e/ou prática for dividido 
entre um ou mais docentes, serão alocadas, no Plano de Trabalho Docente – PTD, as horas 
pertinentes a cada docente; 
§ 3º - Quando a disciplina prática for dividida, a distribuição das horas pertinentes a cada docente 
será regulamentada em resolução própria. 
§ 4º – O docente obrigar-se-á a participar das reuniões de colegiado de seu curso de origem, 
observando as normas vigentes sobre o tema; 
§ 5º. O docente destinará ao planejamento das aulas o mesmo tempo a ser usado para atividades de 
ensino em sala de aula; 
§ 6º. Destinar-se-ão, no máximo, 20 (vinte) horas semanais para atividade de pesquisa ou de 
extensão, podendo ser a carga horária contabilizada com o somatório das atividades de pesquisa ou 
extensão elencadas em Portaria referente ao Plano de Trabalho Docente - PTD; 
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§ 7º.  Destinar-se-ão 24 (vinte e quatro) horas semanais para as atividades de gestão acadêmica nas 
funções ocupacionais titulares e adjuntas a seguir discriminadas:  Pró-Reitoria, Chefia de Gabinete, 
Diretoria (Unidade Acadêmica, Departamento de Ensino de Graduação, Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI, Recursos Humanos - DRH, Imprensa Universitária, Setor Financeiro, Divisão de 
Material e Patrimônio - DIMAP, Biblioteca Central, Museu Dom José, Núcleo de Educação à 
Distância), Coordenadoria (Curso de Graduação, PPG Stricto Sensu, Assessoria de Comunicação e 
Marketing Institucional - ACMI, Assessoria Técnica e Coordenações de Pró Reitorias, Comissão de 
Licitação e Ouvidoria), e Diretoria do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA – IADE. 
§ 8º. O restante da carga horária semanal de trabalho efetivo, conforme regime de trabalho docente, 
poderá ser complementada com as chamadas Atividades Efetivas de Magistério elencadas em 
Portaria referente ao Plano de Trabalho Docente - PTD;  
§ 9º. Caso a carga horária semanal apresentada pelo docente no planejamento de seu PTD seja 
inferior ao seu regime de trabalho na UVA, a Direção de Centro e a Coordenadoria do Curso deverão 
indicar atividades para a composição total da carga horária prevista no respectivo regime de trabalho, 
observadas as demandas do curso e/ou centro ao qual pertence o referido docente; 
 
Art. 5º A carga horária destinada à pesquisa e à extensão deverá ser cadastrada no Sistema 
Acadêmico e validadas pela Coordenação, Direção de Centro e respectivas Pró-Reitorias, com 
anuência do colegiado de Curso, sendo por estas avaliadas em sua execução semestral através de 
relatórios com as devidas comprovações, seguindo os mesmos trâmites para fins de renovação 
semestral. 
 
§ 1º Para fins de operacionalização do disposto no caput deste artigo, o docente que optar por uma 
das possibilidades elencadas no art. 4º, deverá ter seu Plano de Trabalho Docente – PTD para o 
semestre subsequente ao vigente validado pelas instâncias competentes, até o envio da oferta 
semestral de disciplinas à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD pela Coordenadoria do 
Curso; 
§ 2º O prazo para cadastro de atividades através do sistema acadêmico, pelo docente, que 
importem em diminuição de carga horária de ensino no semestre seguinte ao vigente, será de 30 dias 
que antecedem o envio da oferta semestral de disciplinas à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - 
PROGRAD pela Coordenadoria do Curso;  
§ 3º O docente que desenvolver atividades relativas à pesquisa ou à extensão, que impliquem na 
diminuição de carga horária de ensino, deve apresentar os resultados das suas atividades em eventos 
acadêmicos no âmbito da UVA;  
§ 4º A avaliação do PTD deverá observar ao que segue:  
I - Entrega de relatório final ou parcial da(s) atividade(s) de pesquisa ou de extensão, podendo ser 
acompanhado das comprovações, produtos ou similares, conforme Modelo definido pelas respectivas 
Pró-Reitorias; 
II - A periodicidade da entrega será semestral para efeito de renovação, cabendo às respectivas 
instâncias a avaliação dos resultados; 
III - O relatório será avaliado com base nos critérios pertinentes às atividades realizadas pelo 
docente, definidos pelos respectivos segmentos da UVA;  

 
Art. 6º A carga horária do docente poderá ser distribuída no ensino de graduação ou de pós-
graduação stricto sensu da UVA ou de programas de pós graduação stricto sensu associados ou 
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conveniados, não devendo a carga horária destinada ao ensino de graduação ser inferior a 2/3 da 
carga horária total de ensino a ser cumprida pelo docente. 
 
Art. 7º A avaliação a ser levada a efeito pela CPPD, para fins de progressão funcional, deverá 
contemplar o disposto no art. 4º da presente Resolução. 
§ 1º.  Ao docente que optar por uma das situações descritas nos itens I, II e V do art. 4º supracitado, 
ser-lhe-á aferida a pontuação mínima referente ao fator III do Anexo B da Resolução Nº09/2009 – 
CONDIR ou sucedânea, de modo a não prejudicar a progressão funcional, desde que devidamente 
comprovada através de declarações e/ou portarias emitidas pelos setores competentes. 
§ 2º.  No caso dos ocupantes das funções de Reitor(a) ou Vice-Reitor(a), os mesmos estão 
dispensados das atividades de ensino, pesquisa e extensão durante o cumprimento de seus mandatos 
e ser-lhe-á aferida a pontuação mínima referente aos fatores I, II e III do Anexo B da Resolução 
Nº09/2009 – CONDIR ou sucedânea. 
 
Art. 8º O não cumprimento da carga horária definida nesta Resolução acarretará ao docente sanções 
previstas nos Estatuto e Regimento desta IES, assegurados os princípios da ampla defesa e 
contraditório. 
§ 1º. O disposto no caput deste artigo abrange o total da Carga Docente Semanal, devida ao ensino, à 
pesquisa, à extensão e, eventualmente, gestão acadêmica. 
§ 2º. O não cumprimento das normas estabelecidas na presente Resolução será verificado e 
comunicado pelo Coordenador do Curso ao Diretor de Centro e este ao Reitor que comunicará o caso 
à Procuradoria Jurídica da UVA, para as providências cabíveis.  
§ 3º. A carga horária referente às atividades de pesquisa e/ou extensão que dispensem carga horária 
de ensino será verificada pelas respectivas Pró-Reitorias e no caso de não cumprimento destas 
atividades, o docente perderá o direito de dispensa da carga horária de ensino no semestre 
subsequente. 

 
Art. 9º O professor substituto, contratado por tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público por esta Universidade, na forma da lei Complementar 
Nº. 14 de 15.09.99, cumprirá Regime de Trabalho de 40 horas semanais, para exercer atividades 
docentes efetivas. 
§ 1º. O professor, nesse regime de trabalho, deverá destinar no mínimo 16 (dezesseis) horas semanais 
às atividades de ensino em sala de aula, não podendo a carga horária total dedicada ao ensino no 
semestre ser inferior a 240h e o tempo complementar de seu regime, às outras atividades efetivas de 
magistério complementando assim a carga horária semanal respectiva ao seu regime de trabalho; 
§ 2º. Caso a carga horária dedicada ao ensino seja inferior ao previsto no §1º do art. 9º e não havendo 
demanda relacionada ao ensino em sala de aula, será computada como equivalente a carga horária 
relacionada a pesquisa ou a extensão, desde que o docente tenha atendido aos dispositivos 
respectivos à matéria desta Resolução;   
§ 3º. O regime de trabalho na condição de professor substituto é incompatível com as funções de 
Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Ouvidor Geral, Diretor de Centro e Coordenador de Curso, podendo, 
excepcionalmente, assumir as demais funções de gestão acadêmica, bem como as funções de 
adjunto, fazendo, nestes casos, jus à carga horária mencionada no inciso § 7º, do artigo 4º desta 
Resolução.  
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Art. 10 Deverá o Departamento de Recursos Humanos informar à PROGRAD e ao Núcleo 
Tecnologia de Informação - NTI, imediatamente e mediante ofício, a ocorrência de quaisquer 
afastamentos dos docentes ativos ou do seu retorno às atividades docentes, para fins de retirada ou 
inserção dos mesmos no Sistema Acadêmico. 
 
Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Universitário -CONSUNI, após consulta 
ao Colegiado de Curso e ao Conselho de Centro. 
 
Anexo da Resolução Nº 05/2017 – CONSUNI, aprovada em reunião ocorrida na Sala dos Conselhos 
Superiores da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral-CE, aos 30 de maio de 2017. 

 
 
 
 

Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


