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                        RESOLUÇÃO Nº 21/00 - COUN

Aplica o art. 14, § 2.º, do Decreto n.º 94.664, de 23.07.87,
adotando excepcionalmente o regime de 40 horas semanais
sem dedicação exclusiva para integrantes do Corpo Docente
Permanente no âmbito dos Programas de Pós-graduação com
características específicas.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, órgão deliberativo,
no uso de suas atribuições, nos termos do art. 23, do Estatuto da Universidade Federal do Paraná

R E S O L V E :

Art. 1.º Para assegurar a existência dos núcleos de referência docente (NRD) dos Programas de Pós-graduação
stricto sensu com características específicas, a Universidade Federal do Paraná excepcionalmente concederá,
aos seus professores que preencherem os requisitos necessários, o regime de 40 (quarenta) horas semanais,
sem dedicação exclusiva.

Art. 2.º. No âmbito dos Programas de Pós-graduação com características específicas, que comprovarem
mediante justificativa a necessidade de assegurar consistência e solidez e garantir a qualidade e a continuidade
em termos de NRD6, poderá solicitar transposição para o regime de 40 (quarenta) horas semanais, sem
dedicação exclusiva, o docente que preencher os seguintes requisitos:

I - estiver em regime de 20 (vinte) horas semanais e tiver atribuição didática na graduação;
II - integrar o Corpo Docente Permanente dos Programas de Pós-graduação;
III - estiver orientando, nos últimos 2 (dois) anos, alunos em  Programa de Pós-graduação com avaliação da
CAPES nota 3 (três) ou superior;
IV - comprovar produção científica compatível com a exigência da área no decorrer dos últimos 2 (dois) anos,
através do DATACAPES;
V – apresentar plano de trabalho bienal para graduação e pós-graduação.

§ 1.º Aos  Programas de Pós-graduação novos poderá ser concedido excepcionalmente o regime de 40 horas
semanais, sem dedicação exclusiva, por um período inicial de até 3 (três) anos, devendo ser renovado a cada 2
(dois) anos, desde que preenchidos os requisitos previstos nos incisos I, IV e V.

§ 2.º. Aos Programas de Pós-graduação avaliados com nota inferior a 3(três) pela CAPES, a concessão do
regime de 40 (quarenta) horas semanais, sem dedicação exclusiva,  aos docentes dependerá da apresentação e
aprovação, pela Câmara de Pós-graduação, da PRPPG de um programa bienal de recuperação.

Art. 3.º A solicitação de transposição temporária de regime para 40 (quarenta) horas semanais, sem dedicação
exclusiva, após apreciação pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação e, onde houver, pela Câmara
Setorial de Pós-graduação, e homologação pelo Departamento, será encaminhada à Comissão Permanente do
Pessoal Docente, após aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, devendo ser renovada a cada 2
(dois) anos.
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Parágrafo único – É de competência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão regulamentar, no que
couber, a presente resolução.

Art. 4.º Ocorrerá reversão automática ao regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais anterior :
I -  quando não for solicitada renovação;
II -  tiver sido indeferida pela ausência dos requisitos previstos no art. 2.º;
III - por alteração legislativa;
IV - mediante justificativa relacionada ao desempenho insatisfatório do docente, por proposição do Colegiado
do Programa de Pós-graduação.

Art. 5.º  A presente resolução não se aplica aos docentes que, na data da aprovação da presente resolução,
estejam em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com ou sem dedicação exclusiva.

Sala das sessões, 20 de dezembro de 2000

Carlos Roberto Antunes dos Santos
Presidente


