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Regulamentação do Art. 57 da LDB

1. Sobre o conceito de aula

Como se sabe a nova lei geral da Educação, aprovada pelo Congresso Nacional

e sancionada pelo Presidente da República, sob número 9.394/96, estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional. O Capítulo IV que trata especificamente Da Educação Superior

começa pelo Artigo 43 e termina com o 57 estabelecendo que

"Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado      

  ao mínimo de oito horas semanais de aulas."

A  tarefa  maior  imposta  aos  Educadores  que  administram  a  Universidade

Pública, no  presente, será estabelecer diretrizes que permitam o cumprimento do texto legal

sem  a  utilização  de  expedientes  impróprios  que  desvirtuem  o  espírito  e  a  letra  da

determinação legal. O Artigo é claro e conciso: "o professor ficará obrigado ao mínimo de

oito horas semanais de aulas". A afirmação que, à primeira vista, parece tranquila esconde um

problema. Como conceituar o termo aula?  Em outros termos, o que devemos entender por

aula no contexto universitário? O vocábulo é tão óbvio, em decorrência de sua vinculação

com a prática educativa, que,  a rigor, nem os livros de didática trazem estudos aprofundados

sobre o tema. O que existe, e em quantidade, é a crítica severa à forma exclusiva de trabalho

escolar que utiliza padrão rígido de prática pedagógica sancionada pela tradição e alicerçada

unicamente na prática fechada da exposição oral.

A análise da realidade pedagógica chamada  aula  pressupõe a existência de,

pelo menos, cinco elementos estruturantes. A aula é síntese de:

 método; 

 conteúdo;

 sujeitos;

 contexto e

 intencionalidade.

A  aula  caracteriza-se por ser espaço cultural que acontece entre pessoas em

situação de diálogo, de comunicação e intersubjetividade. É o caso específico de alguém que

domina o saber, o conhecimento sistematizado e tem condições intelectuais de transmiti-lo a
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muitos num processo  multiplicativo. É o exemplo típico de relação “um para muitos”. O

aluno, por sua vez, é aquele que procura apropriar/assimilar o saber, transmitido de forma

sistemática,  organizada,  estruturada.  A  aula, portanto,  é  o  momento  que  a  atividade  de

sujeitos distintos (no caso,  professor e aluno)  coordenam ações em função da relação ensino

e  aprendizagem.  É a  atividade  subjetiva-objetiva  do ato  de ensinar  e  de se  apropriar  do

conhecimento  humano,  entendido  este  como  a  maneira  de  compreender  a  estrutura  da

realidade físico-natural, social e humana. A aula compreende, pois, um conteúdo, isto é, um

saber acumulado  e, ao mesmo tempo,  em expansão mediante o processo de pesquisa. O

conteúdo é o conhecimento estruturado, conhecimento que se caracteriza pelo relacionamento

de conceitos,  leis,  princípios,  axiomas,  observações,  análises  etc.  O bom ensino evidencia

como os  conteúdos  de diferentes áreas do conhecimento se relacionam interna (numa área

específica de conhecimento) e externamente (entre distintas áreas do saber humano). Neste

sentido, conhecer significa ir além da mera informação, porque o conhecimento pressupõe a

capacidade  de  relacionar  fatos,  dados,  leis  ,  princípios,  teorias  etc.  numa  ordem  lógico-

conceitual que permita decifrar a realidade de maneira racional, ordenada e articulada. A aula

será,  enfim,  o  encontro  da  subjetividade  do  professor  e  do  aluno  com a  objetividade  do

conhecimento  estruturado,  escolarmente  traduzido  sob  a  forma  tradicional  de  disciplinas,

fruto de pesquisa e do esforço humano em compreender e decifrar a realidade concreta do

mundo. Em suma, a  aula se caracteriza pela intersubjetividade da relação pedagógica entre

docente-discente em função do conhecimento objetivo da realidade natural, social e humana.

Mas  a  aula não  é  somente  o  encontro  de  sujeitos  distintos  em função  do

conhecimento humano historicamente acumulado, constantemente ampliado e revisto. A aula

pressupõe relacionamento metódico e regular entre docente e discente; em outros termos, a

aula trabalha  com conteúdos do conhecimento  sob determinadas  formas pedagógicas  que

possam permitir melhor apropriação do saber estruturado. Em outras palavras, ao tratar do

conhecimento e sua assimilação/apropriação o professor opta ou decide por um método (ou

forma) de colocar o aluno em contato, nem sempre vivo, diga-se, com a realidade do saber

organizado e apresentado ao aluno sob a forma de disciplina ou atividade.  O  método (ou

forma) poderá ser inadequado, não significativo para o aluno, porque longe de sua experiência

de vida e das necessidades  intelectuais,  sociais  ou culturais.  Daí  o cuidado de ensinar os

conteúdos de forma viva,  compreensiva,  dinâmica e essencialmente estruturada.  O uso de

métodos vivos de ensino, calcados na compreensão e no diálogo entre o professor e a classe,

centrados  em  problemas  postos  pela  prática  social e  relevantes  do  pontos  de  vista

científico constitui orientação segura  ao ensino significativo, tanto para o indivíduo, como

para a sociedade. O  método  utilizado pelo docente evidencia, seguramente, a concepção de

educação defendida consciente ou inconsciente, a visão de sociedade e de ser humano que
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subjazem  à ação pedagógica. Via de regra métodos tradicionais de ensino  significam adesão

às pedagogias não-críticas interessadas em tratar o conteúdo pelo conteúdo. Em contrapartida

métodos  vivos,  centrados  na  prática  social,  marcam  a  adesão  às  pedagogias  críticas  que

valorizam o entorno, o contexto e sua transformação, o trabalho, a realidade social vivida e

vivenciada pelo professor e aluno. Não se pode desprezar a formação sólida nos conteúdos

científicos  e  tecnológicos,  mas  uma  educação  meramente  científica  e  tecnológica  seria

inadequada sem a articulação com valores  importantes  como autonomia das pessoas e da

sociedade, emancipação individual e coletiva, democracia e justiça social. Sem uma definição

em relação ao sentido a ser dado aos conteúdos a educação tende a reforçar a desigualdade e a

exclusão negando-se como força humanizadora. Portanto, a aula, como espaço cultural, terá

de  se  haver  com  as  questões  postas  pelo  contexto e  pela  intencionalidade humana.  A

objetividade do conhecimento científico e tecnólogico é valor inestimável para a humanidade

quando posta a serviço de objetivos e metas humanas. A articulação coerente entre meios e

fins  surge  como  fundamental  na  ação  pedagógica  de  ensinar.  Em  suma,  a  aula,  como

expressão do ensino, será sempre síntese de  conteúdo e  forma,  contexto e  intencionalidade,

todos articulados em função de sujeitos ou subjetividades  circunscritas  numa situação de

ensino e aprendizagem. Entende-se que com essas notas distintivas será possível distinguir a

aula da  não-aula.  A aula  pressupõe relacionamento  efetivo  entre  docente  e  alunos  numa

situação  de  ensino  e  aprendizagem  em função  de  conteúdos  previamente  selecionados  e

valorizados com o objetivo de dotar as pessoas de conhecimento estruturado, sistematizado,

organizado, capaz de oferecer às  pessoas o instrumental simbólico útil, indispensável à leitura

objetiva da realidade material,  natural,  social  e humana. Não seria demais  ressaltar  que a

noção de  aula  pressupõe ação contínua  e  demorada ao  longo de determinado  período de

tempo entre pessoas com intencionalidades distintas, uma  de ensinar e a outra de aprender

num contexto de prática coletiva.

2. A organização do trabalho de contagem de oito horas-aula semanais por 

docente

Com base nas observações anteriores, as oito horas semanais de aulas deverão

se ater ao trabalho docente efetivamente realizado pelo professor numa situação de ensino e

aprendizagem onde estejam caracterizados o conteúdo,  o método e o relacionamento regular

do sujeito  que transmite o conhecimento com os sujeitos que assimilam ou se apropriam,

numa situação coletiva, do saber sistematizado, organizado e estruturado através dos tempos.

O docente  só deverá contabilizar  a  seu favor  as  horas  semanais  em disciplinas  básicas  e

optativas efetivamente ministradas em cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu,
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bem como de especialização, aperfeiçoamento e extensão ministrados na Unidade, atendidas

as normas relativas aos regimes de trabalho dos docentes da Unesp.

Seria  de  todo  conveniente  envidar  esforços  para  que  não  se  verificasse  a

subdivisão  de  turmas,  num processo  indevido  de  multiplicação  da  mesma  disciplina  por

muitos professores. De igual modo seria interessante evitar a pulverização das optativas e o

expediente de oferecer disciplina para apenas um aluno em cursos de natureza coletiva. O

trabalho de supervisão de estágio obrigatório que resulte de uma abordagem teórico-prática

deverá ser computado para fins de carga horária se o contato do professor com o aluno for

constante e não esporádico. Mas nas disciplinas ministradas por mais de um docente, sob a

forma de mutirão ou trabalho coletivo , o docente terá contabilizado apenas o total de horas

efetivamente prestado na consecução da disciplina em questão.

Não seria demais alertar  para a necessidade de não confundir atividades  de

ensino com as atividades de pesquisa e extensão. Um curso sobre pesquisa envolvendo teoria

e prática ministrado por docente para uma ou várias turmas será atividade de ensino, mas a

pesquisa  isolada  do  aluno  mesmo supervisionada  pelo  professor  não  se  caracteriza  como

ensino no sentido  exposto  neste  estudo.  Do mesmo modo um curso de  extensão embora

envolvendo a dimensão do ensino quando apresenta uma intencionalidade que ultrapassa os

propósitos da graduação e da pós-graduação destinada à formação profissional dos alunos da

Universidade não deverá ser computado para fins do Art.57.

A carga de oito horas semanais deverá ser cumprida por todos os professores

da Unidade Universitária em média anual. Segundo o Despacho Nº. 300/97 – CEPE/SG “O

dispositivo é autoaplicável e deverá ser implementado na Universidade, independentemente

de sua explícita inclusão no texto do Estatuto ou do Regimento Geral, nos seguintes termos:

“Na UNESP, cada docente ficará obrigado a ministrar, no mínimo, 8 horas/aula semanais em

disciplinas,  na graduação,  na pós-graduação ou em cursos de aperfeiçoamento  e extensão

universitária,  desde  que  sejam  regularmente  oferecidos.”.  Cada  Diretor  de  Unidade

Universitária  deverá  estudar  as  exceções  à  regra  estabelecida  pelo  Artigo  57  da  Lei  de

Diretrizes e Bases,  ouvida a Congregação nos casos específicos de não atendimento à norma

legal. Em muitos casos a disciplina integrante de determinado currículo é muito específica

sendo  oferecida  a  cada  semestre;  neste  caso  parece  de  bom  alvitre  que  a  Chefia  do

Departamento  atribua  ao  mesmo  docente  uma  disciplina  afim  para  que  se  cumpra  a

determinação legal. 

Finalizando  seria  interessante  dizer  que  há  necessidade  de  separar

conceitualmente as atividades de ensino das atividades de pesquisa para se evitar o erro de

confundir  uma ação com a outra.  Muitas  atividades  de pesquisa envolvem o professor, o
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aluno, o conteúdo, o método, mas a intencionalidade da prática realizada  é diferente. De igual

modo  se  poderia  raciocinar  em relação  às  atividades  de  extensão.  Daí  o  cuidado que  se

deveria ter em distinguir a aula da não-aula.

3. Pressupostos

3.1. Compete à Congregação da Unidade Universitária fazer cumprir o dispositivo da Lei

de Diretrizes e Bases que obriga o professor ao mínimo de oito horas-aula semanais. Para

isso ela deverá contar com a atuação dos colegiados da Unidade (Conselhos de Curso,

Conselhos  de  Departamento,  Comissão  de  Ensino).  Atendidas  as  orientações  gerais

aprovadas pelo CEPE, caberá à Congregação fazer  cumprir  o dispositivo em questão,

estabelecendo as necessárias disposições transitórias, mediante justificativa, para o efetivo

cumprimento desta regulamentação.

3.2. Deverá  ser  levado em conta  o trabalho efetivamente  realizado pelo  professor.

Assim, o docente só poderá contabilizar a seu favor os cursos efetivamente oferecidos, as

aulas  efetivamente ministradas,  o trabalho  efetivo de supervisão do estágio curricular

obrigatório.  Assim,  no caso de cursos  oferecidos  por mais  de um professor, cada um

considerará precisamente o total de horas-aula que, de fato, esteve a seu cargo. No caso

de disciplinas optativas ou de disciplinas de pós-graduação, só serão computadas aquelas

de fato oferecidas.  Disciplinas  oferecidas  concomitantemente  para turmas reunidas  só

poderão ter sua carga horária computada uma única vez.

3.3. A carga semanal mínima de oito horas-aula deverá ser cumprida em média anual.

Exceções a essa regra, ficarão sob a responsabilidade da Congregação e do Diretor da

Unidade.

3.4.Todo professor deverá ministrar no mínimo 4 horas-aula semanais em média, por ano,

nos  cursos  de  graduação.  Ademais,  as  aulas  ministradas  nos  cursos  de  extensão,

aperfeiçoamento,  especialização  e  pós-graduação  poderão  ser  computadas,  de

conformidade  com  os  mesmos  critérios  aqui  apresentados,  ressalvando-se  apenas  o

número mínimo de alunos exigido para cada curso e a condição de que tais cursos sejam

ministrados  no  interior  da  Unidade  à  qual  pertence  o(s)  docente(s).  Nos  cursos  que

possuem programa PET, as atividades de tutoria do PET poderão ser computadas em 2

horas semanais. Finalmente, nos termos do parágrafo 3° do art. 4° da Res. UNESP 14/98

(alt. pela 40/98), “ os docentes poderão computar, para efeito da carga horária semanal,
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até  duas  horas-aula  em  cursos  de  extensão”,  devidamente  regulamentados  pela

Universidade. 

4. Propondo a Normatização de Atividades para o Cômputo do Mínimo de

Oito Horas-aula

4.1.Disciplinas ministradas por um único docente e disciplinas ministradas por mais

de um docente

 Nas disciplinas ministradas por um único docente, as aulas teóricas e as práticas serão

computadas integralmente para esse único docente;

 Nos casos de mutirão, ou seja, de disciplinas em que o conteúdo programático é atribuído

a mais de um docente, cada um terá computado a seu favor as horas-aula que,  de fato,

ministrou individualmente;

 Nos  casos  em  que  dois  ou  mais  professores  partilham  concomitantemente  o  mesmo

assunto teórico deve-se computar para cada docente, a critério dos Conselhos de Curso,

dos  Conselhos de Departamento, das Congregações e da direção das UU, até o limite

máximo de 50% da carga horária efetivamente ministrada na disciplina.

 Nos  casos  em  que  dois  ou  mais  professores  partilham  concomitantemente  o  mesmo

assunto  prático  deve-se  computar,  para  cada  docente,  até  100%  da  carga  horária  da

disciplina,  a  critério  dos  Conselhos  de  Curso,  dos  Conselhos  de  Departamento,  das

Congregações e da direção da U.U.

 Disciplinas oferecidas com desdobramento de turmas, de acordo com a regulamentação

aqui proposta, terão suas cargas horárias computadas integralmente.

4.2. Disciplinas Optativas

4.2.1.  Disciplinas  Optativas  oferecidas  para  preencher  carga  horária
obrigatoriamente incluída no currículo
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 As Unidades  poderão oferecer um número de créditos no máximo 200% maior

que o número de créditos constantes da grade curricular. Em outras palavras, para

cada disciplina optativa a ser cumprida pelo aluno,  poderão ser oferecidas no

máximo três, por ocasião da efetivação da matrícula,  não computadas aquelas

oferecidas como obrigatórias ou optativas em outros cursos.

 As Unidades  só  poderão  oferecer,  de  fato,  as  disciplinas  que  obtiverem  um

número de inscrições de alunos regularmente matriculados igual ou maior que

cinco.

4.3. Estágios Curriculares Obrigatórios

A  supervisão  dos  estágios  poderá  ser  computada  em  termos  de  horas-aula,  de

conformidade com a especificidade dos vários cursos e de acordo com as decisões

dos Conselhos  de Cursos,  Congregação e  Direção da Unidade,  obedecendo-se os

seguintes critérios:

4.3.1. Cursos  com estágios  clínicos  e  supervisão  presencial  poderão  computar,  a

critério dos Conselhos de Curso, Congregação e Direção da Unidade, até o limite

máximo de 50% da carga-horária  de fato dedicada aos estágios por cada grupo de

alunos. O tamanho de cada grupo será definido em nível de Unidade, por proposta

dos Conselhos de Curso,  não podendo ser inferior  a oito  alunos (a menos que o

tamanho da turma seja inferior a esse numero).

4.3.2. Cursos  com  outros  tipos  de  estágio  obrigatórios  e  supervisão  à  distância

poderão computar, a critério  dos Conselhos de Curso,  Congregação e Direção da

Unidade, até o limite máximo de 10% da carga horária de fato dedicada aos estágios,

considerada cada turma de alunos. O tamanho da turma é definido por ocasião do

ingresso, coincidindo com o número de vagas de cada  turno no vestibular.

4.3.3. No caso  da  Prática  de  Ensino,  a  parte  teórica  ministrada  em sala  de  aula

(limitada a 25% do total) deve ser integralmente computada para efeito do cálculo do

mínimo  de  8  horas-aula  e  a  parte  restante,  referente  ao  estágio  supervisionado

propriamente dito, deve ser computada até o limite máximo de 20%.

4.4. Desdobramento de Turmas
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O cômputo de atividades didáticas em decorrência de desdobramento de turmas só

será permitido nas seguintes condições:

4.4.1. quando  o  desdobramento  for  decorrência  de  se  ter  ultrapassado  o  número

máximo de alunos compatível com a infra-estrutura de equipamentos disponível no

laboratório didático;

4.4.2. quando o desdobramento for conseqüência de se ter ultrapassado o número de

alunos compatível com a disponibilidade física em cada sala de aula;

4.4.3. quando o desdobramento for conseqüência de se ter ultrapassado o número de

alunos  compatível  com  o  prescrito  nos  critérios  de  avaliação  definidos  pela

SESu/MEC, acrescido de 1/3, nos casos de internato ou situações clínicas e similares,

adotando-se,  nos  casos  de  indefinição,  o  número  12  como  critério  mínimo  para

organização de subturnos dos cursos aqui considerados.

4.4.4. quando o desdobramento for consequência da natureza dos cursos de artes,

especificamente dos de Bacharelado em Música com Habilitação em Instrumento.

4.5. Reunião de Turmas

4.5.1. Disciplinas ministradas concomitantemente para mais de uma turma ou cursos,

em qualquer nível, deverão ser computadas uma única vez.

4.6. Cursos de Pós-Graduação

4.6.1. As disciplinas ministradas em cursos de pós-graduação stricto sensu só terão

sua carga horária computada no mínimo legal de 8 horas-aula quando tiverem um

mínimo de inscrições de alunos regularmente matriculados igual ou maior que três.

4.6.2.  Para cursos de pós-graduação lato sensu,   o número mínimo de alunos, para

efeito do cômputo do mínimo de  8h horas-aulas, é igual ao definido no projeto do

curso.

 4.6.3. Só serão computadas as horas aulas efetivamente ministradas e não aquelas

correspondentes ao número de créditos atribuído à disciplina.

4.7. Trabalho de Orientação
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O trabalho de orientação de monografias de cursos de graduação, dissertações de

mestrado e teses de doutorado e de iniciação científica será entendido como pesquisa

– e assim considerado para efeito do cumprimento do contrato de trabalho do docente

– não devendo ser computado para efeito do mínimo de oito horas-aula estabelecido

pelo artigo 57 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

4.8. Programas de Residência

4.8.1. Conceituação:

No Decreto Federal  nº 80.281 de 5/09/77 e na Lei  6932 de 7/7/81 a  Residência

Médica é definida como curso de Especialização.

A Lei 6932/81  estabelece:

Art.  1º:  A  Residência  Médica  constitui  modalidade  de  ensino  de  Pós-

Graduação,  destinada  a  médicos  sob  forma  de  cursos  de  especialização,

caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade

de instituições de saúde, universitárias ou não, sob orientação de profissionais

médicos de elevada qualificação ética e profissional.

Art. 5º: Os programas dos cursos de Residência Médica respeitarão o máximo

de 60 horas semanais, nelas incluídas um máximo de 24 horas de plantão.

§  2º:  os  programas  dos  cursos  de  Residência  Médica  compreenderão,  num

mínimo de 10% (dez por cento) e um máximo de 20% (vinte por cento) de sua

carga horária, atividades teórico-práticas, sob a forma de sessões atualizadas,

seminários,  correlações  clínico-patológicas  ou  outras,  de  acordo  com  os

programas pré-estabelecidos.

Essa lei, no artigo 6º, afirma que os programas de Residência Médica credenciados na

forma por ela determinada conferirão títulos de especialistas em favor dos médicos

residentes neles habilitados.
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O CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) desta Universidade

aprovou,  em  sua  sessão  ordinária  de  dezembro  de  1998,  o  Relatório  Final da

Comissão por ele instituída em sessão de 10/02/98 para proceder estudo e definir

sobre:

a) que Programas de Residência deverão ser instituídos na UNESP;

b) que Programas de Residência instituídos estarão habilitados ao recebimento

do auxílio moradia à conta do orçamento da UNESP;

c) o número-limite de auxílios moradia que beneficiará cada um dos Programas

de Residência habilitados.

Esse Relatório delibera:

 sejam  considerados  Programas  de  Residência  da  UNESP,  apenas  e  tão

somente aqueles criados por Lei Federal. No momento existem apenas dois de

tais Programas, o de Residência Médica e o de Residência Veterinária...

 os demais Programas existentes e aqueles que forem criados, no âmbito da

UNESP, deverão ser considerados como de aprimoramento.

Pelo  exposto  tem-se  que  a  Residência  Médica  é  definida  como  Curso  de

Especialização  e  que  os  demais  programas,  entendidos  como  aprimoramento,  no

Relatório  sobre  residência  acima  mencionado,  deverão  ser  tidos  como

aperfeiçoamento  ou especialização,  conforme as modalidades  de cursos oferecidos

pela UNESP.

Sendo curso de especialização e conforme a Lei   6932 de 7/7/81, esses

programas  têm  uma  estrutura  definida  no  artigo  5º,  devendo  portanto  explicitar

conteúdo  programático,  atividades  e  respectivas  modalidades,  carga  horária  e

docentes responsáveis. Existem desse modo, de fato e de direito, perante os órgãos

superiores da Universidade.
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4.8.2.. Cômputo das 8 horas/aula.

Seguindo  a  Lei  6932,  em seus  artigos  1º  e  5º  prioritariamente,  os  programas  de

Residência  Médica  compreenderão  atividades  teórico-práticas  e  treinamento  em

serviço sob a orientação de profissionais médicos.

Sendo a Residência Médica efetuada pelo aluno (médico residente), o total de

horas  da  Residência,  máximo  de  60  por  semana,  conforme  artigo  5º  da  referida  Lei,  é

computado integralmente apenas ao aluno. 

Ao  professor-profissional  médico  de  elevada  qualificação  ética  e

profissional devem ser computados, conforme o entendimento desta comissão:

a) o máximo de 12 horas teórico-práticas por semana, segundo o artigo 5º

da  Lei  6932,  cuja  contagem deverá  seguir  o  padrão  estabelecido  no  documento

aprovado pelo CEPE sobre a Regulamentação do artigo 57 da LDB.

b) a orientação do treinamento em serviço deverá ser computada como

supervisão de estágios clínicos e supervisionados, também definidos no documento

de Regulamentação do artigo 57 da LDB.

Como os estágios de supervisão presencial deverão ser computados em

50% do total, uma residência de 60 horas semanais e 12 aulas teóricas terá 48 horas

dedicadas a estágios. Destas, serão computadas para efeito do mínimo de 8 horas-

aula,  até  24  horas  (ou  seja,  50%).  Assim,  nessa  residência  médica,  seriam

computadas  até  36  horas  para  efeito  do  mínimo  de  8  horas-aula  semanais  (12

teórico-práticas  mais  36  práticas/estágio).  Essas  horas  seriam  distribuídas  pelos

professores de conformidade com o trabalho efetivamente  realizado e segundo o

programa da residência médica.

Para contagem das aulas e dos estágios da residência médica, valem os

mesmos critérios definidos neste documento.
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5.  O Mínimo de 8 Horas-aula no Contexto do Contrato de Trabalho

A distribuição  do tempo com as  atividades  de ensino,  pesquisa e  extensão,

administrativas  e  de  gestão,  deve  ser  regulamentada,  de  acordo  com  princípios  gerais

definidos pela Comissão Permanente de Regime de Trabalho (CPRT) ou pelo órgão que venha

a substituí-la nesta Universidade, tendo como referência o contrato de trabalho do docente.

Assim, sugere-se a seguinte distribuição do tempo de trabalho para os diversos regimes:

5.1. Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP)

 16  horas  para  a  ministração  do  mínimo  legal  de  8  horas-aula  e  respectiva

preparação, acompanhamento e avaliação dos trabalhos dos alunos;

 24  horas  para  pesquisa,  extensão,  atividades  administrativas  e  de  gestão

distribuídas  conforme  o  projeto  do  docente,  do  departamento  e  da  Unidade

Universitária.

5.2. Regime de Turno Completo (RTC)

 -  16  horas  para  a  ministração  do  mínimo  legal  de  8  horas-aula  e  respectiva

preparação, acompanhamento e avaliação dos trabalhos dos alunos;

- 8 horas para a pesquisa e/ou extensão

5.3. Regime de Tempo Parcial (RTP)

- 8 horas para a docência.

- 4 horas para a preparação, acompanhamento e avaliação dos trabalhos dos alunos.

6. Distribuição de Aulas entre os Docentes

Como  somente  as  aulas  efetivamente  ministradas serão  computadas  no

mínimo de 8 (oito)  horas-aula,  após a  efetivação das  matrículas  dos alunos deverá haver

reatribuição de cargas horárias aos docentes, para se evitar o tempo ocioso destes nos casos

em que suas disciplinas não tenham sido contempladas com inscrições – observando-se a área

de formação.
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6.1. Nas atribuições de aulas aos docentes deverá ser dada prioridade absoluta aos cursos

de graduação e aos de pós-graduação stricto-sensu.

6.2. Quando  não  mais  for  possível  a  atribuição  de  aulas  regulares  (obrigatórias  e

optativas)  de graduação ou de pós-graduação aos docentes,  compete  à  Unidade o

oferecimento de cursos de  extensão, aperfeiçoamento e especialização, de modo a

fazer cumprir o art. 57 da LDB.
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