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RESOLUÇÃO Nº  9, DE 21 DE MARÇO DE 2012. 
Disciplina o regime de trabalho em dedicação 

exclusiva dos integrantes da Carreira do Magistério 

Superior da UFMS. 

 

O CONSELHO DIRETOR da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 64 do Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, aprovado pelo Decreto nº 94.664, de 23 de 

julho de 1987, considerando a necessidade de estabelecer procedimentos para uniformizar o 

exercício do regime de trabalho em dedicação exclusiva dos integrantes das carreiras do 

magistério superior de que trata o art. 14 do mesmo normativo, e considerando o constante do 

Processo nº 23104.008491/2011-35, resolve: 

 

Art. 1º  A presente Resolução disciplina o regime de trabalho em dedicação exclusiva 

dos integrantes das carreiras do magistério superior da Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, e dá outras providências. 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º  O regime de trabalho em dedicação exclusiva impõe ao professor a obrigação 

de prestar quarenta horas semanais de trabalho em dois turnos diários completos e impedimento 

do exercício de outra atividade, remunerada, pública ou privada. 

 

Art. 3º  No regime de trabalho em dedicação exclusiva, além das atividades previstas, 

e desde que não implique prejuízo às atividades regulares do docente, admitir-se-á: 

I – participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com as funções do 

magistério, bem como de entidades profissionais ou de classe; 

II – participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com o 

ensino ou a pesquisa;  

III – participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades 

em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social, ou nos conselhos 

ou na direção de fundações de apoio instituídas na forma autorizada pela Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994;  

IV – prestação de serviço voluntário, nos termos e condições da Lei nº 9.608, de 18 

de fevereiro de 1998; 

V – ocupar Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG) na UFMS, ou ser 

cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do 

Distrito Federal e dos Municípios nas hipóteses previstas na legislação vigente. e 

VI – colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade e 

devidamente autorizada pela Instituição. 

 

Parágrafo único. O desenvolvimento das atividades relacionadas nos incisos I a IV, 

deste artigo, dependerá, exclusivamente, da autorização formal da Direção da Unidade 

Administrativa Setorial de lotação do docente, consultado o Conselho da Unidade respectiva, 

quando for o caso. 
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Capítulo II 

DA REMUNERAÇÃO 

 

Art 4º Além da remuneração percebida pelo docente em regime de dedicação 

exclusiva, admitir-se-á, observadas as condições impostas por esta Resolução, a percepção de: 

I - remuneração de cargo de direção ou função de confiança, nos termos da Lei n° 

11.526, de 4 de outubro de 2007 e da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  

II - bolsas de ensino, pesquisa ou extensão, ou inovação pagas por agências oficiais 

de fomento ou fundações de apoio, na execução desses projetos; 

III - bolsa pelo desempenho de atividades de formação de professores da educação 

básica, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou outros programas oficiais de formação de 

professores; 

IV -  bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de fomento ou 

organismos nacionais e internacionais congêneres; 

V - direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação 

própria, bem como ganhos econômicos resultados de projetos de inovação tecnológica, nos 

termos do art. 13 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;  

VI -  retribuição pecuniária paga diretamente ao docente por ente distinto da 

universidade, pela participação esporádica em palestras, conferências, atividades artísticas, 

culturais e científicas relacionadas à área de atuação do docente; e 

VII -  Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, nos termos do art. 76-A da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da Lei nº 11.314, de 03 de julho de 2006. 

 

Capítulo III 

DA COLABORAÇÃO ESPORÁDICA 

 

Art. 5°  Entende-se por colaboração esporádica aquelas atividades não periódicas, de 

caráter eventual ou contingente, que se caracterizam pela ausência de regularidade, tendo início e 

término definidos, não gerando vínculo empregatício com a entidade a qual for prestada, e nem 

acarretem prejuízos as suas atribuições regulares. 

 

§ 1º  As atividades desenvolvidas em colaboração esporádica devem proporcionar 

retorno à Universidade na linha de intercâmbios culturais, técnicos e científicos ou de 

propagação construtiva do nome, e da competência da Instituição. 

 

§ 2º  A colaboração esporádica não poderá prejudicar as atividades administrativas e 

acadêmicas da unidade em que o docente esteja lotado, respeitando o limite de oito horas 

semanais, bem como a adequação da carga horária do servidor, quando for o caso, devendo 

obedecer à carga horária média anual em atividades de ensino de graduação estabelecida nas 

normas internas vigentes.  

 

Art. 6°  Poderão ser autorizadas, desde que esporádicas, na área de especialização do 

docente, as seguintes atividades: 

I – ministrar aula inaugural, ou aulas e palestras em congressos ou eventos similares; 

II – ministrar, como colaborador, aulas isoladas de programas de pós-graduação 

stricto sensu credenciados pela Capes; 

III – colaboração em atividades de ensino, pesquisa, extensão ou inovação por meio 

de convênios, contratos, acordos ou ajustes, celebrados pela Instituição ou por esta e suas 
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fundações de apoio com entidades públicas ou privadas, ou que de qualquer forma, direta ou 

indiretamente, envolvam a utilização do nome, da infraestrutura ou de recursos humanos, 

materiais, orçamentários e/ou financeiros da IFE de lotação e exercício do docente;  

IV – atividades individuais de produção ou difusão intelectual, cultural ou artística; e 

V – participação individual em atividades de consultoria ou prestação de serviços não 

relacionados com as atividades desenvolvidas pela Instituição a que pertença, nos termos da 

LDO vigente.  

 

Capítulo IV 

DA AUTORIZAÇÃO DA COLABORAÇÃO ESPORÁDICA 

 

Art. 7º  O pedido de autorização para o desenvolvimento das atividades relacionadas 

no art. 6°, desta Resolução, será formalizado na Seção de Comunicação da Universidade, que 

autuará processo e encaminhará à Unidade da Administração Setorial em que for lotado o 

docente interessado, devendo conter: 

I – identificação do docente e da unidade de lotação; 

II – nome da entidade na qual será desenvolvida a colaboração esporádica; 

III – a descrição precisa e clara da atividade a ser desenvolvida, especificando o 

retorno que a colaboração proporcionará à Universidade; 

IV – a forma de participação, período de duração, e a carga horária semanal 

necessária ao desenvolvimento da atividade objeto da solicitação; 

V – indicação da remuneração pela colaboração, quando houver; 

VI – informações pertinentes à utilização ou não de instalações, equipamentos, e 

materiais pertencentes à Universidade; e 

VII – declaração de que não haverá prejuízos aos encargos docentes e/ou atividades 

compromissadas junto ao curso ou Unidade. 

 

§ 1º  O processo regularmente instruído na forma deste artigo será submetido 

previamente aos respectivos Conselhos das Unidades de Administração Setorial, que avaliarão 

em cada caso, à luz dos elementos trazidos pelo interessado, o caráter eventual da atividade a ser 

desenvolvida pelo docente. 

 

§ 2°  Nas situações em que o docente estiver executando atividades em outros órgãos 

ou unidades administrativas, a chefia imediata opinará sobre o pedido. 

 

§ 3º  A autorização da colaboração esporádica será formalizada mediante Portaria do 

dirigente máximo da IFE, a ser publicada no Boletim de Serviços da UFMS, nela devendo estar 

especificada a entidade onde será desenvolvida, bem como a jornada diária de trabalho e a sua 

duração em dias ou meses. 

 

Art. 8º  Caberá à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) avaliar, quando 

consultada, as atividades dos docentes em regime de dedicação exclusiva, devendo emitir 

pareceres, e adotar as providências que entender necessárias para melhor esclarecimento de cada 

situação, inclusive solicitar diligências objetivando colher elementos complementares que 

entenda necessários à instrução do processo. 

 

Parágrafo único.  A CPPD poderá recomendar a suspensão da aplicação do regime, 

quando verificada a sua inviabilidade no caso considerado. 
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Capítulo V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º  Quando a colaboração esporádica desenvolvida pelo docente em regime de 

dedicação exclusiva corresponder a uma contraprestação de serviço prestada às Fundações de 

apoio da UFMS, deverão ser respeitados os percentuais de ressarcimento previstos nas normas 

vigentes da UFMS, que tratam do seu relacionamento com suas Fundações de apoio. 

 

Art. 10.  A constatação de irregularidade e/ou abuso em relação ao desenvolvimento 

da colaboração esporádica, nos termos desta Resolução, implicará na aplicação das penas 

disciplinares cabíveis, mediante processo administrativo disciplinar regularmente instaurado. 

 

§ 1º  Constatada em procedimento disciplinar a irregularidade, será automaticamente 

cancelada a autorização para o desenvolvimento da colaboração, mediante Portaria do Reitor, 

ficando o docente impedido de prestar colaboração esporádica durante um ano. 

 

§ 2º  Para efeito do disposto no parágrafo anterior, competirá ao Diretor da unidade 

de lotação do docente: 

I – convocar formalmente o docente para apor o seu ciente na comunicação interna, 

da qual constarão o número e a data da Portaria referida no §1º e o número do Boletim de 

Serviços de sua publicação. 

II – comunicar à entidade objeto da colaboração o cancelamento da autorização; 

III – encaminhar à Comissão Permanente de Pessoal Docente, via Coordenadoria dos 

Órgãos Colegiados, cópia dos documentos referidos neste artigo, até cinco dias do cancelamento 

da referida autorização. 

 

§ 3º  Ficarão sujeitos às penalidades administrativas disciplinares pela inobservância 

desta Resolução, além do docente, o Diretor da sua unidade de lotação. 

 

§ 4º. Além das penalidades cabíveis, o docente que desrespeitar o regime de 

dedicação exclusiva estará sujeito ao ressarcimento à Universidade do acréscimo remuneratório 

percebido no período em que ocorreu a transgressão. 

 

Art. 11.  Fica vedada a autorização para o desenvolvimento de colaboração 

esporádica do docente durante o cumprimento de pena de suspensão prevista na Lei nº 8.112, de 

11 de dezembro de 1990.  

 

Art. 12.  As atividades relacionadas na presente Resolução abrangem as modalidades 

presencial e a distância. 

 

Art. 13. O professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, a critério 

da Administração, mediante proposta que será submetida à sua unidade de lotação. 

 

§ 1º  A solicitação de mudança de regime de trabalho, aprovada na Unidade da 

Administração Setorial, será encaminhada à Preg, Proplan e à CPPD, para análise e parecer, e 

posteriormente à Reitoria, para homologação.  
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§ 2º  É vedada a mudança de regime de trabalho aos docentes em estágio probatório. 

Art. 14.  Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria competente, observadas 

as Normas regulamentares vigentes. 

 

Art. 15.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 16. Ficam revogadas as Resoluções nº 13, de 14 de março de 2002; e nº 30, de 8 

de setembro de 2003. 

 

 

 

 

 

 

CÉLIA MARIA SILVA CORREA OLIVEIRA, 

Presidente. 

 


