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HVERSIT,'i.RIO 

RESOLUçAO N9 05 / 85 

o Cons e lho Universitário da Universidade Fe

deral de Pelotas, no uso de suas atribuições estatutárias e regime~ 

tais e, consoante de l iberação em reunião p l e nária do dia 19 de no

vembro de 1985 . 

R E S O L V E: 

Aprovar as seguintes normas dispondo sobre a 

reestruturação da carreira do magistério superior na Universidade. 

TÍTULO I 

DAS ATIVIDADES DE MAG I STÉRI O 

ARTIGO 19 - Na Universidade entendem-se por atividades de magisté

rio superior: 

I as pertinentes ã pe s quisa e ao e nsino de gradua

ção ou de nível mais e l evado, que visem a produ

ção,ampliação e transmissão do saber; 

II - as que e s t endam ã comunidade, sob a forma de cur

sos e serviços especia i s, as at i v idades de ensino 

e os resultados da pesquisa; 

III - as inerentes ã dire ção ou assessoramento exerci

das por professores na própria instituição, ou em 

órgãos do Ministér io da Educação e Cultura. 
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Parágrafo Único - são privativas dos integrantes da carreira de ma

gistério superior as funções de administração aca 

d êmica, exceto aquelas compreendidas nas areas de planejamento ou 

equiva l ente, de pessoal, de finanças ou de serviços gerais. 

TíTULO II 

DO PESSOAL DOCENTE 

CAPíTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

ARTIGO 29 - O corpo docente da instituição será constituído pelos 

integrantes da carreira de magistér io e pe l os professo

r es visitantes. 

Parágrafo Único - A distribuição do docente será feita pelo dirige~ 

te da instituição, ouvido O Conselho Coordenador 

do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE). 

ARTIGO 39 - A lotação de professores da instituição constitui-se dos 

cargos e e mpregos da carreira de magistério superior ne 

cessários ao pleno atendimento de suas atividades de magistério. 

ARTIGO 49 - são atribuições do COrpo docente as atividades de ensi

no superior, pesquisa e extensão constantes dos planos 

de trabalho da instituição , bem como da administração universitária 

ou escolar. 

Parágrafo Único - Atendendo às respectivas peculiaridades, o Estat~ 

to ou Reg i mento da instituição especificará as 

atribuições do corpo docente, de a cordo com a hierarquia das fun

ções exercidas. 
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CAPíTULO II 

DA CARRE IRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 

ARTIGO 59 - A carreira de magistério superior será integrada pelas 

seguintes classes: 

I Professor Titular; 

II - Professor Adjunto; 

III - Professor Assistente; 

IV - Professor Auxiliar. 

Parágrafo Úni co - Cada classe compreenderá 4 (quatro) referências, 
\ 

numeradas de 1 a 4, exceto a de Professor Titu-

lar que nao terá referências, passando o respectivo vencimento ou 

salário e a gratificação de dedicação exclusiva a ser respectiv~ 

mente, os valores correspondentes aos atualmente fixados para a 

refe rência 4 (quatro) da mesma classe. 

CAPíTULO III 

DOS DOCENTES NÃO INTEGRANTES DA CARREIRA 

ARTIGO 69 - Poderá haver contratação de Professores Visitantes por 

prazo determinado, podendo ser renovado. 

§ 19 - O Professor Visitante será pessoa de reconhecido reno

me, admitido após manifestação favorável do Conselho Coordenador ' 

do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE). 

§ 29 - A r e tribuição do Professor Visi tante sera fixado pela 

instituição, à vista da qualificação e experiência do contratado. 

§ 39 - As despesas com a retribuição do Professor 

correrão à conta de recursos próprios da instituição. 

CAPíTULO IV 

DO PROVIMENTO DOS EMPREGOS 

Visitante 

ARTIGO 79 - O provimento nos e mpregos de magistério superior sera 
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feito exclusivamente no regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho, assegurada aos atuais professores em reg ime estatutá

rio a manutenção desse r egime , em qualquer classe 'a que obtenham 

progressão, na forma desta Reso lução. 

Parágrafo Único - Os atos de provimento, de exoneraçao ou dispensa 

dos cargos e empregos da carreira de magistério 

superior, bem como os de admissão e dispensa de professores visitan 

tes, serão da competéncia do d irigente da instituição. 

ARTIGO 89 - O provimento no emprego de Professor Aux iliar far-se-a 

na referência 1 da classe, mediante concurso público de 

provas e títulos. 

Parágrafo Único - Para a inscrição no concurso a que se refere este 

artigo, será exigido diploma de graduação em cur

so de nível superior. 

ARTIGO 99 - Haverá progressao horizontal de Professor Auxiliar para 

a referê ncia consecutiva de sua classe: 

I - a utomática, apos interstício de 2 (dois) 

anos na referência em que se encontrar; 

II - independentemente de interstício e por 

única vez, quando aprovado em curso de 

especia l ização ou de aperfeiçoamento·. 

ARTIGO 10 - Haverá progressao vertical do Professor Auxiliar: 

I - da referência 4 desta c l asse para a ref~ 

rência 1 da c l asse de Professor Assisten 

te, após o interstício de 2 (dois) anos; 

II - independentemente de interstício, da 

( 
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elasse de Professor Auxiliar para a cla~ 

se de Professor Assistente, apos a obten 

ção do grau de Mestre. 

Parágrafo On i co - Na hipótese do inciso II deste artigo, o Profes-

sor Auxiliar que ocupar a referência 1 ou 2 de 

sua classe progredirá para a referência 1 da classe de Professor As 

sistente; nos dema i s casos, para a referência imediatament e a n te

rior à ocupada na classe de Professor Auxiliar. 

ARTIGO 1 1 - O Professor Auxiliar ao obter o grau de Doutor ou o tí

tul o de Docente-Livre, em qualquer que seja a sua refe

rência na classe, progredirá unicamente à referência 1 da classe de 

Professor Adjunto. 

ARTIGO 12 - O provimento no emprego de Professor Ass i stente far-s e-á: 

I - na forma do artigo 10; 

II - mediante seleção por títulos ou habilit~ 

ção em concurso público, conforme dispo~ 

to no Estatuto ou Regimento da insti 

tuição. 

Parágrafo Onico - Na hipótese do inciso II deste artigo exigir - se - á, 

no mínimo, o grau de Mestre . 

ART I GO 13 - Haverá progressao horizontal do Professor Assistente: 

I - automática, para a refer ência consecuti

va de sua classe, após i nterstício de 2 

(dois) anos na referência em que se en

contrar; 
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II - independentemente de interstítico, da 

referência 1 para a 3 e das referências 

2 ou 3 para 4, após a obtenção do grau 

de Mestre. 

ARTIGO 14 - Haverá progressao vertical do Professor Assistente: 

I - da referência 4 desta classe para a re

ferência 1 da classe de Professor Adju~ 

to, após interstício de 2 (dois) anos; 

I I - independentemente de interstício, da 

classe de Professor Assistente para a 

classe de Professor Adjunto, após a ob

tenção do grau de Doutor ou o título de 

Docente-Livre. 

Parágrafo Único - Na hipótese do inciso II deste artigo, o Profes

sor Assistente que ocupar a referência 1 ou 2 de 

sua classe progredirá para a referência 1 da classe de Professor 

Adjunto; nos demais casos, para a referência imediatamente 

rior à ocupada na classe de Professor Ass istente. 

a nte-

ARTIGO 15 - O provimento no e mprego de Professor Adjunto far-se-á: 

I - na forma dos artigos 11 e 14; 

II - mediante seleção por títulos ou habili

tação em concurso público, conforme di~ 

posto no Estatuto ou Regimento da ins

tituição. 

Parágrafo Único - Na hipótese do inciso II exigir-se-á o grau de 

Doutor ou o título de Docente-Livre. 

I 
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ARTIGO 16 - Haverá progressao horizontal de Professor Adjunto: 

I - automática, para a referência consecuti

va de sua classe, após interstício de 2 

(doi s) anos na referência em que se en

contrar; 

II - independentemente do interstício, da re

ferência 1 para a 3 e das referências 2 

ou 3 para a 4, após a obtenção do grau 

de Dou tor ou do título de Docente-Livre. 

ARTIGO 17 - O ingresso na c l asse de Professor Titular far - se-á me

diante concurso público de Prova e Títulos, no qual po

derão inscrever- se Professores Adjuntos, Doutores, Livre-Docentes, 

bem como pessoas de notório saber. 

§ 19 - O notório saber será reconhecido na forma do que 

dispuser o Estatuto ou Regimento da instituição. 

§ 29 - O Concurso púb l ico de provas e títulos para Pro

fessor Titular obedecerá o disposto no Estatuto 

ou Regimento da instituição . 

§ 39 - Tratando- se de candidato nao portador do grau de 

Doutor ou do título de Docente-Livre, o concurso 

inc l u i rá obrigator iamente a prova de defesa de 

tese. 
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ARTIGO 18 - A progressao vertical, em qualquer caso ou classe docen 

te, dependerá de parecer favorável da Comissão Permanen 

te de Pessoal Docente (CPPD), a que se refere o artigo 27. 

CAPíTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO 

ARTIGO 19 - O Professor integrante da carreira de magistério ficará 

submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: 

I - de tempo especial, com obrigação de pre~ 

tar 12 (doze) horas semanais de trabalho 

II - de tempo parcial, com obrigação de pres

tar 20 (vinte) horas semanais de trabalho 

III - de tempo integral, com obrigação de pre~ 

tar 40 (quarenta) horas semanais de tra

balho; 

IV - de dedicação exclusiva, com obrigação de 

prestar 40 (quarente) horas semanais de 

trabalho e proibição de exercer outra 

atividade remunerada, pública ou privada. 

§ 19 - A jornada correspondente a cada regime de traba-

lho destinar-se - á ao desempenho de atividades 

inerentes ao ensino, à pesquisa, à extensão e a administração uni

versitária ou escolar, conforme o plano de trabalho aprovado pelo 

Departamento em que o professor tenha exercício, pela administração 

superior da instituição ou pela Comissão Permanente de Pessoal Do

cente (CPPD). 

§ 29 - Sem prejuízo dos encargos de magistério, sera 

permitido ao docente em dedicação exclusiva: 
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a) participação em órgãos de deliberação co

letiva de classe ou relacionado com as 

funções de magistério; 

b) o desempenho eventual de atividade de na

tureza científica, técnica ou artística , 

destinada ã difusão ou aplicação de idéias 

e conhecimentos; 

c) participar em comissões julgadoras ou ve 

rificadoras relacionadas com o ensino ou 

a pesquisa. 

CAPíTULO VI 

DA REMUNERAÇÃO 

ARTIGO 20 - Os integrantes da carreira do magistério superior serao 

remunerados segundo o regime de trabalho. 

ART IGO 21 - Ao professor investido em função de direção ou coorden~ 

ção será atribuída gratificação , conforme dispuser a 

lei. 

Parágrafo Único - As funçõe s de que trata es te artigo serao exerci 

das obrigatoriame nte em r eg ime de tempo i n tegra l 

e, facultativamente, em dedicação exclusiva. 

CAP íTULO VII 

DO AFASTAMENTO 

ARTIGO 22 - Além dos casos previstos em l ei , o Professor d a Univer

sidade poderá afastar-se de suas funções nos segu i ntes 

casos: 
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