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RESOLUÇÃO Nº 01/95 
 

O Presidente do Conselho Coordenador do Ensino, da 

Pesquisa e da Extensão - COCEPE, no uso de suas atribuições legais, 

                                      

CONSIDERANDO que o COCEPE é o órgão central de 

supervisão do ensino, da pesquisa e da extensão na Universidade, com funções 

consultiva, normativa e deliberativa, 

 

CONSIDERANDO a possibilidade de contratação de 

professores visitantes para atuarem no ensino de graduação, 

                                       

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8745 de 09 de 

dezembro de 1993, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os 

critérios para contratação de Professores Visitantes, 

 

RESOLVE: 
 

1. A contratação de Professor Visitante Brasileiro ou 

Estrangeiro poderá ser efetuada: a) quando não existirem, no quadro permanente 

da Instituição, profissionais capacitados na área de conhecimento; b) para 

dinamizar uma área de conhecimento na Universidade; c) para auxiliar na 

implantação de novos cursos; d) para capacitar professores, na Instituição, em  

área específica.  
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2. A proposta de contratação de professor Visitante 

deve ser analisada e aprovada no Departamento e no Conselho Departamental 

respectivo, devendo ser encaminhada ao COCEPE para avaliação final. 

 

 

3. Ao Departamento solicitante cabe definir e justificar a 

necessidade de Professor Visitante, instruindo o processo com o Curriculum Vitae 

do professor a ser contratado. 

 

4. Será dada preferência aos Professores Visitantes 

com título de Doutor e, na falta desses, com o título de Mestre. 

 

5. Em casos excepcionais, professores que não 

apresentarem a titulação mencionada no item 04, porém com larga e comprovada 

experiência na área, poderão ser contratados. 

 

6. Os contratos serão efetivados conforme disposto na 

Lei 8.745, de 09 de dezembro, de 1993. 

 

 

Secretaria dos Conselhos Superiores, aos vinte dias do 

mês de julho do ano de mil, novecentos e noventa e cinco. 

 

 

Prof. Daniel Souza Soares Rassier 

                                                                       Presidente 

 
 


