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R E SO L U ç A O N9 05/90

o PRESIDENTE do Conselho Universitário da Univer
sidade Federal de Pelotas, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos dos Processos UFPel proto
colados sob os n9s. 23110.001129/89-71 e 23110.003555/87-79 re
lati vos ã proposta de Regimento Interno da Comissão Permanente
de Pessoal Docente - CPPD, submetida ã apreciação do Conselho
Universitário,

CONSIDERANDO os termos do Parecer exarado pela
Comissão de Legislação e Normas desse egrégio Conselho sobre o
assunto,

CONSIDERANDO o que foi deliberado por este Cons~
lho em sessão levada a efeito em data de 20 do corrente mês,

R E S O L V E:

Aprovar o Regimento da Interno da Comissão Perma
nente de Pessoal Docente - CPPD da Universidade Federal de Pe-
lotas, que com a presente Resolução é baixado.

Sala dos Conselhos Superiores da Universidade Fe
deral de Pelotas, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de
mil novecentos e noventa. -.»:

prOf~ Gigante
Presidente
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CAPITuLo I

Da Natureza e Finalidades

. Art. 19 - A Canissão Pennanente de Pessoa.l Docente(CPPD),prevista no Plano
Único de Classificação e Retril::uição de Cargos e Empregos(PUCRCE),

é órgão vinculado ao cxx:EPE,encarregaéb da fonnulação, accmpanha

mento e execução da política de pessoal docente, emcaráter de a~
sessoramento àquele e demais conselh:Js superiores.

Art. 29 - A CPPDtem por atriWiçães:

I - Apreciar assuntos concernentes:

a) a alteração do reg:imede trabalho dos docentes;
b) a avaliação de desempenhopara progressão funcional dos

docentes;
c) aos processos de ascensão funcional por titulação;

d) a solicitação de licença para tratamento de interesse
particular;

e) a solicitação de afastamento para cursos, estágios e si

milares que envolvamperíodo superior a 30(trinta) dias;
f) aos processos de rrovimentação,transferência e cedência

de professores p3.ra outro órgão público;
g) a solicitação de reqêncí.a de classe segundo artigo 33

do Decreto n9 94.664 de 23 de julho de 1987;

h) a solicitação de afastamento e/ou prorrogação para aper
feiçoamento, especialização, mestrado, doutorado e pó~
doutorado;

i) análise de planos e relatórios dos departamentos e de
unidades de ensim de 19 e 29 graus can vistas ao pr~
cesso de acanp:mhamentoe avaliação das atividades do-

centes.

II - Desenvolver estudos e análises que pennitam fornecer subsl

dios para a fixação, aperfeiçoamento e rrodificação da rx:>ll
tica de pessoa.l docente e p3.ra a distril::uição de vagas.
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III - Outras atividades que venhama ser definidas pela Univers!.

dade.

Art. 39 - A CPPDé constituída por docentes, serro 1(um) representante por
classe da carreira do magistério superior, 1 (um) representante
por área de conhecimento, 3 (três) representantes dos professores

do ensino de 19 e 29 graus, eleitos diretamente por seus pares,
além de 3 (três) docentes eleitos pelo consetbo Universitário.

§ 19 - O mandato dos membros da CPPDé de 2 (dois) aros permitida 1 (uma)

recorrlução.

§ 29 - a cada membrotitular ccrresponderâ 2 (dois) suplentes, escolhidos

da mesma.forma ena mesma.épJca que o titular da representação.

§ 39 - As áreas de conhecimento na UFPel, can suas respectivas unidades,

sao:

I - Área das Ciêreias Humanas

Faculdade de Direito
Faculdade de Educação
Instituto de Ciências Humanas
Instituto de Sociologia e Política

II - Área das Ciêreias Exatas e 'l'ecIDlogia

Faculdade de Arquitetura e UrJ::anisrro
Faculdade de Meteorologia
Instituto de Física e Matemática
Instituto de Q.lirnicae Geociências

III - Áre:l das Ciêrcias Bio!ógicas e da Saúde

Escola Superior de Educação Física
Faculdade de Enfermageme Obstetríéia
Faculdade de Medicina
Faculdade de Nutrição
Faculdade de Odontologia
Instituto de Biologia

IV - kea das Ciêreias Agrárias

Faculdade de Agro:rornia
Faculdade de Ciências Domésticas
Faculdade de Engenharia Agrícola
Faculdade de Veterinária

V - JU:ea das Letras, Artes e CcmJnicação

Conservatório de Música
Instituto de Letras e Artes
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CAPl:'IUW III

Ia organização Adninistrativa

SEX;ÃOI

Do Presidente

Art. 49 - O presidente da CPPDé eleito por seus pares, commandato por um
per'Ioôo de 2(dois) anos.

Art. 59 - Ao presidente da CPPDccmpebee

I - representar a Canissão; .

II - convocar e presidir as reuniões;

III - baixar resoluções decorrentes das decisões;
IV - dar ciência, mediante solicitação do interessado, de pare-

ceres finais da CPPD;
V - convocar o membrosuplente no caso de ausência, .ímpedímen-

to tenpJrário ou definitivo do membrotitular, obedecendo
ao dí.sposto nos artigos 17 e 18 deste Regirrento;

VI - decidir sobre os caros de urgência "ad referen:1um" da Co-
missão, a cuja apreciação os sul:meterá obrigaroriamente na
reunião imediatamente subseqüente;

VII - coordemr as atividades do pessoal, posto a serviço da CPPD;

VIII - designar umdos membrostitulares para representá-lo, em
caros de ausência ou impedimento;

IX - convocar eleições para CPPD.

Art. 69 - Caso não haja designação pe.lo presidente conformeestal:::elece o .in

cí.so VIII do artigo 59, será escolhido por seus pares um membro
titular para dirigir os trabalhos da CPPD.

~ II

Do Secretário

Art. 79 - O secretário da CPPDserá um servidor do setor aàministrativo,ro-

meado pelo Reitor, ouvida a CPPD.

Art. 89 - Ao secretário da CPPDccmpeter
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I - assistir às reuniões do plenário e registrar em ata cir-

cunstanciada e por ele rubricada, de forma clara e sucinta,

as apreciações e decisões dos seus membrosr
11 - prestar esclarecimentos e infonnações necessárias ao desen

volvimento dos t.rabalbos, quando solicitado;

111 - manter sob sua guarda e emordem toda documentaçãoreferen

te à CPPD;
N - anotar a freqtl.ência e as faltas dos membrosda CPPD;

V - assistir administrativamente todos os tzabalbos da ccmí.s-
são sob a supervisão do presidente ou substituto legalmen-

te indicado;
VI - tornar providências administratiVas necessárias à convoca-

ção, à instalação e poster ícr encaminhamentodos t.rabafbos

desenvolvidos nas reuniões da Comissão.

sEX;ÃO 111

Das câmaras

Art. 99 - A CPPDé organizada nas seguintes carraras:

I - câmara de Esbldos e Anã] j se de IbUtica de Pesooal Iklcente,

à qual cate analisar e desenvolver estudos que permitam for
necer subsidios para a fixação, aperfeiçoamento e modifica-
ção da pol.Lt.íca de pessoal docente;

11 - câmara de Anã] j se de Plaros, Relatórios e de Regimesde ~

bal.bo, à qual catq;ete:

a) remeter I recolher, avaliar e emitir parecer sobre os pl~
nos e relatórios departamentais;

b) analisar, avaliar e emitir parecer sobre os processosr~
ferentes a alterações de regime de tzabalbor

c) analisar, avaliar e emitir parecer sobre processos refe-

ridos no artigo 29, item I letras ª,e,f e ~ do presente;

d) quando analisar os planos e relatórios, fazer estudos r~
lativos à adequação do quadro de pessoal docente, à luz
do d.í.spos'tona Portaria Ministerial n9 535, de 14 de ju-

lho de 1986;

.......
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e) entrevistar chefes de departamento, diretores de Unida-
des e coordenadores de curso sobre as atividades docen-
tes;

f) solicitar infonnações aos colegiados de curso sobre de

sempenhodas atividades de ensim dos departamentos;
g) verificar diretamente ro local de tral::alh::>, o desempe-

nho do Departarnento.

III - câmara deP:reg:ressão Furx::ional, a qual calqet:e:

a) supervisionar e emitir p:rrecer sobre o pDOcessode ava-

liação de desempenho;
b) apreciar o relatório da Canissão de Avaliação;

c) emitir parecer sobre o relatório do docente afastado de
acordo can o arte 49 do Anexodo Decreto 94.664 de••.
23.07.87;

d) emitir parecer sobre a justificativa apresentada pelo
docente no caso de não obtenção da titulação pertinente,

no processo de aval.iação de urna. para a .outra classe do
magistério.

Art. 10 - Cada,câmaraê cons+í.tuída de '4 ou 5 membros,designacbs pelo pre-

sidente da CPPD,ouvido o plenário.

§ Único - O presidente não fará parte de qualquer das câmaras.

Art. 11 - Os membrosde cada câmara tem autonania para decidir quanto à Co-

ordenação e runcionamento do órgão.

Art. 12 - As câraras terão o prazo mâxímo de 15 (quinze) dias para lavratura

de seus pareceres, podendo, a juizo de 2/3 (dois terços) dos mem-
bros presentes à reunião plenária ser prorrogado.

Art. 13 - Os pareceres emitidos pelas câmaras serão apreciados e votados em

reunião da plenária, tendo o presidente o voto ordinário.
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CAPÍTUID IV

Das Atrih.rições dos Membros

Art. 14 - A cada membroda CPPDcompete:

I - conparecer às reuniões do plenário e partdc.ipar dos seus
tral:alhos e das câmaras para as quais tenha sido designado;

11 - estudar e relatar, dentro dos prazos estabeüe:::::idos,asmat§.
rias que Ihes forem dí.st.r.ílxrídasr

111 - solicitar, quando necessário, a baixa de processos emdi -
ligência para obtenção de esclarecimentos;

IV - solicitar vistas a processos.

Art. 15 - Emplenário, qualquer membroda Ccrnissãopoderâ requerer vista ao
processo, por periodo não superior a 5(cinco)dias, improrrogável.

§ Único - A juizo de 2/3 (dois terços) dos membrospresentes à reunião,o pe-
dido de vista poderá ser recusado.

Art. 16 - O mandato dos membrosda CPPDé de 2(dois) anos, permí.trída1(uma)

recorrlução.

Art. 17 - Nos casos de ausência ou impedimentode qualquer membro titular

por umprazo superior a 15(quinze) e inferior a 130(cento e trin-
ta) dias, será ele substituido pelo respectivo suplente,obedecendo
a ato de posse ,

~Único - A substituição será definitiva se o periodo de ausência ou imped!
I

~ mento for superior a 130(cento e trinta) dias.

Art. 18 - Consdderam-tsecasos de ausência as voluntárias e as preVistas fi

art.33 da Portaria Ministerial n9 475 de 26 de agosto de 1987 do
Ministro da Educação.

Art. 19 - Consideram-se casos de .i.mpej.imento:

I - os previstos no art. 47 do Plam Único de Classificação e
Retrib.lição de Cargos e Empregos(PUCRCE),incisos I, 11 e

111;
11 - a configuração de situação de inelegibilidadei
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111 - os relativos a gozo de licença de saúde, de gestante e
auxílio-doença.

Art. 20 - Não havendo membrossuplentes para preenchímerrto da vacância, será

efetuada eleição especifica.

§ Único - A eleição prevista ID "caput", será para complanentação do manda-
to do membroa ser substituido, se esse não houver canpletado até
75%de seu mandato. Caso contrário a vacância perrranecerá até
as eleições regulares.

Art. 21 - Perderá o mandato o membrotitular que faltar, semrrotivo justifi

cado, a 3(três) reuniões consecutivas ou a 5(cin:::::o)al,ternadas

FOr sanestre.

Art. 22 - Os membrossuplentes podemser convidados a assistir às reuniões

da CPPD,semdireito a voto.

Art. 23 - Os membrossuplentes, por convocação do presidente, assumirão o
lugar dos respectdvos titulares, apôs decorrido o prazo de 30
minutos de tolerância para que seja alcançado o "quorum".

C'AP1'IUW V

Das :reuniÕes

Art. 24 - rCPPD reunir-se-á ordinariamente umavez ror semanae extraordi-

nariamente, por convocação do seu Presidente ou por solicitação /
da-rraíorLa simples de seus membros, sempre que h:mver matéria de
relevante interesse.

§ Único - A realização das sessões ordinárias independerá de convocação,uma

vez estabelecido o calerrlário.

Art. 25 - A reunião terá início cem a maioria simples de seus membros.

§ Único - O "quorum"será verificado ID inicio da reunião, pela assinatura
dos membrosna lista de presença.
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Art. 26 - As reuniões serao realizadas nos dias e horas estabe.lecâdos fi

calendário de Reuniões da CPPD,sendo admissivel umatOlerância/
de 30(trinta) minutos para que seja alcançado o "qwrum"

Art. 27 - A convccação para as reuniões extraordinárias será feita com
antecedência mínímade 48(quarenta e oito) horas.

Art. 28 - Doque ocorrer na reunião, lavrará o secretário ata circunstan -
cIada , dela devendo constar obr.íqatôr.í.emerrtee

I - natureza da reunião, dia, local e hora de sua realização/

e quema presidiu;

11 - nane dos membrospresentes, bemcomo, cbs que não canp:ir~

ceram, consignando a respeito destes a existên::ia da ju~

tificativa, se for o caso;

III - discussão sobre a ata anterior, modificação e aprovaçao;

IV - o expediente;

- resumodas discussões a respeito de cada matéria da ordem

do dia e da respectiva resolução;

VI - as declarações de voto, em sua integra;

v

VII - todas as propostas, por extenso;

VIII - as explicações pessoais, emresumo;

IX - o encerramento.

Art. 29 - A ata de cada reunião, após aprovada, ficará à dí.spos.íçâo de

qualquer órgão administrativo.

Art. 30 - As reuniões da CPPDsão ordinariamente privativas dos seus mem-
bros, titulares e suplentes.

§ 19 - Em casos especiais, o presidente, para elucidar assuntos, apôs.:
consultar o plerÉ.rio, pcxieráconvidar pessoas estranhas à CPPD,
cuja presença na reunião se limitará ao temp) necessário a esse

objetivo.
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Art. 31 - As reuniões da CPPDpoderâo, por decisão da maioria simples dos

presentes,transforrnar-se empennanentes quando se fizer necessá -
ria a ultimação de assuntos de natureza urgente.

Art. 32 - Nas reuniões ordinárias a pauta será aprovada no inÍcio da reu-
níâo,

CAP1Tuw VI

Das votações

Art. 33 - Encerrada a discussão, a matéria será subnetida a votação, sendo

a delil::eração tomada por maioria simples dos membrosda Canissão.

§ 19 - Em caso de empate, a matéria será objetá de nova apreciação em
reunião subseqüente e, na rein:::idência do resultado, caberá ao

Presidente o voto de qualidade.

Art. 34 - As votações se farão pelos seguintes procesros:

r - siml:Ólico;:

Ir - ncmínal s

rrr - por escrutínio secreto.

§ 19 - As votações serao feitas preferencial.mente pelo processo s:i.n1bSli-

co, salvo se for requerida e aprovada por maioria simples dos pr~
teso

§ 29 - As votações pcr escrutínio secreto serão feitas sempre que ,se
tratar de eleições previstas neste Reginento, no Estatuto da
UFPel ou quando a CPPDassim resolver por proposta de qualquer/

m~o e aprovação dos demais.

§ 39 - cada membroda CPPDpcderâ justificar o seu voto, podendo.para 'i~

so, usar a pal.avra por 3(três) minutos.

§ 49 - Qualquer membropcderâ fazer constar seu voto por escrito,devenClq

para tanto, entregá-lo à secretaria, até o final de cada reunião.

L- ~ __~ __~ •••••••• ~~ __-
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Aut. 35 - Anunciadaa votação da rratéria, nao será mais concedida a palavra
a nenhummembro,salvo para levantar questões de ordeno

CAPiTULOVII

Das eleições

Art. 36 - Os docentes representantes das classes da carreira do Magistério/

Superior, titulares e suplentes, são eleitos por seus respectivos
pares.

Art. 37 - Os docentes representantes das áreas de conhec.imento,titulares ~e

suplentes, são eleitos pelos docentes lotados nas unidades que
compôemcada área da UFPel, conforme o disposto no parâqrafo 29

do arte 39 deste Reg.imento.

Art. 38 - Os docentes representantes dos professores do ensino de 19 e 29
graus, titulares e suplentes, são eleitos por seus pares.

Art.39 - Os representantes do Conselho Universitário, titulares e suplen -
tes, são eleitos en votação uninaninal pelos integrantes daquele
Conselho.

Art. 40 - são elegiveis todos os docentes da UFPel, exceto os Professores /
Visitantes e Professores Substitutos.

Art. 41 - Nocaso de umprofesoor ser eleito emmaí.s de imacrepresentaçâo,

prevalecerá aquela emque o docente obtiver rraior percentual de
votos emrelação ao númerode eleitores, sendo considerado elei
to para a outra representação o segundomais votado.

Art. 42 - Em caso de ocorrer o mearo númerode votos para dois ou rraisdo

centes, será considerado eleito aquele que tiver maior tempo de
exercicio na carreira do magistério na UFPel ou, eu igualdade de
condições, o profesoor mais idoso.

Art. 43 - As eleições serão realizadas no horário das 08h 3anin às llh 30

mi{ às llh 3anin)e das 14h'às 17h.

/
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Art. 44 - As MesasEleitorais serão constituidas de 3(três) professores, e

umsecretátio,nomeados pela CPPD.

Art. 45 - A apuração dos votos será realizada imediatamente apôs o encerra-

mento do pleito pelos integrantes das mesas ele i torais •

Art. 46 - A eleição será realizada até 15(quinze) dias antes do ténnino dos
mandatos vigentes.

Art. 47 - A posse dos novos membrosdar-se-á :imediatamenteao ténniro dos
mandatos vigentes.

CAPí'IUID VIII

Daa DiS{X>siçêiesGerais e Transitórias

Art. 48 - A CPPDterá acesso às infonrações de todos os órgãos da UFPel.

Art. 49 - A Universidade Federal de Pelotas proporc íonarâ recursos maberí, -

ais e de pessoal para o funcionamento da CPPD.

Art. 50 - Os membrostitulares pcderáo dí.spor de até 12(doze)horas serna.nais,

e os suplentes, de até 4 (quatro) firas sananais, para desempenhar
atividades da Comissão.

§ Único - O membrono exercicio da presidência dis};Orá de até 20 firas se
manais.

Art. 51 - Semprejuizo da competência originária do Conselho Universitário,
a CPPD,por voto de 2/3 de seus integrantes, poderâ propor al,te-
ração deste reglinento.

Art. 52 - O presente Regimentoentrará emvigor na data de sua publicação/
r:elo Consel.roUniversitário da UFPel.


