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RESOLUÇÃO Nº 12/2016 

 
Estabelece as normas e procedimentos 

para alteração dos regimes de trabalho 

docente na Univasf.  

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias; 

CONSIDERANDO os termos da Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro de 

2012, com a redação dada pela Lei Nº 12.863, de 24 de setembro de 2013; a Lei 

Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e do Decreto n.º 94.664/1987 que 

regulamentam o regime de trabalho do Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal; 

CONSIDERANDO o que consta do processo nº 23402.002229/2016-27 e,  

CONSIDERANDO a aprovação por maioria da plenária, em reunião 

ordinária realizada no dia 28 de novembro de 2016, 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º  Estabelecer as normas e procedimentos para alteração do regime 

de trabalho docente na UNIVASF.  

Art. 2º Alteração de regime de trabalho do docente trata-se da alteração 

do regime de trabalho estabelecida em seu edital de concurso de contratação. 

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO A PEDIDO 

Art. 3º O docente permanente da Univasf poderá solicitar a alteração de 

regime de trabalho estabelecida em seu edital de concurso, desde que:  

I. Esteja em exercício funcional na UNIVASF há pelo menos 18 

meses. 

II. Atenda ao disposto no Art. 20, da Lei no 12.772/2012,  §1º e §3º e 

seus incisos. 

III. A alteração de regime de trabalho não implique no aumento de 

carga horária para outros docentes da mesma área ou em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.773-2006?OpenDocument
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prejuízos para os Colegiados Acadêmicos de Graduação 

envolvidos com a mudança. 

§ 1º O processo de alteração de regime de trabalho do docente não 

deverá prejudicar aos interesses acadêmicos e manutenção da força de trabalho 

dos Colegiados Acadêmicos de Graduação da instituição. 

§ 2º A alteração de regime de trabalho de docentes redistribuídos 

respeitará o regime de trabalho estabelecido na sua última instituição. 

§ 3º O pedido de alteração de regime de trabalho docente não pode estar 

associado à modificação de atribuições ou classe ou cargo do docente, ou 

quaisquer outras condições, que possam se caracterizar como desvio de função 

do servidor. 

§ 4º No caso do docente exercer atribuições funcionais em mais de um 

Colegiado Acadêmico de Graduação, o Colegiado Acadêmico de lotação do 

docente e a Pró-Reitoria de Ensino devem assegurar a manutenção da força de 

trabalho, sem prejuízo aos demais Colegiados Acadêmicos envolvidos. 

§ 5º Serão vedados os pedidos de alteração de regime de trabalho para 

Dedicação Exclusiva ou do regime de tempo parcial de 20 horas para o regime 

de tempo integral de 40 horas quando o tempo de trabalho a cumprir até a 

possível aposentadoria voluntária seja menor do que 5 (cinco) anos, caso haja 

disponibilidade no banco de equivalência. (redação dada pela Resolução nº 

05/2018 – Conuni, de 29/06/2018) 

Art. 4º O docente poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, 

mediante os seguintes procedimentos: 

§ 1º A solicitação de mudança de regime de trabalho deverá ser 

submetida ao seu Colegiado de lotação e, quando aprovada, será encaminhada 

a Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD para análise e parecer, e 

posteriormente à decisão final do Reitor. 

§ 2º Na hipótese de concessão de afastamento sem prejuízo de 

vencimentos, as solicitações de alteração de regime de trabalho só serão 

autorizadas após o decurso de prazo igual ao do afastamento concedido (§ 3º do 

Art. 22º da Lei Nº 12.772 de 20 de dezembro de 2012). 

Art. 5º O Colegiado Acadêmico emitirá parecer sobre o pedido dentro dos 

termos desta Resolução levando em consideração o disposto no §4º  do Art. 7º e 

todos os encargos docentes sem qualquer prejuízo para outrem.  

§ 1º A CPPD poderá solicitar dos Colegiados Acadêmico comprovantes, 

informações relevantes que julgue necessários para emitir seu parecer final.  
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§ 2º Decisões ad referendum do Coordenador do Colegiado Acadêmico 

de Graduação não serão consideradas válidas para continuidade administrativa 

do processo de alteração de regime de trabalho. 

Art. 6º A alteração de regime de trabalho docente de 40 horas DE com 

redução de carga horária para o regime de 20 horas semanais será requerida 

pelo docente interessado, nos termos da presente Resolução, e de 

conformidade com o Plano de Atividades do Colegiado Acadêmico, 

correspondente.  

Art. 7º Garante-se ao docente o retorno ao seu regime de ingresso na 

UNIVASF desde que seja respeitado o interstício mínimo de 18 meses da última 

alteração de regime..  

CAPÍTULO II 

DA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO A PEDIDO 

Art. 8º O docente deverá formalizar o pedido de alteração de regime de 

trabalho por meio da devida instrução do processo com os seguintes 

documentos: 

I. Ficha requerimento (Anexo I desta Resolução), disponível na 

página da CPPD; 

II. O pedido inicial do requerente deverá conter justificativa que 

permita avaliar a conveniência acadêmica para a sua concessão;  

III. A justificativa deverá conter também a descrição de suas atividades 

exercidas nos últimos 2 (dois) semestres, compreendendo, quando 

houver:  

1. Encargos de docência-aula;  

2. Encargos de pesquisa;  

3. Encargos de extensão;  

4. Orientação de alunos;  

5. Encargos administrativos;  

6. Outras atividades computadas como carga horária docente;  

I. Ata da reunião do Colegiado concordando com a alteração e, em 

caso de acumulação de cargos, a Ata da reunião do Colegiado 

concordando com o horário disponibilizado pelo solicitante;  
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II. Declaração para Regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho ou a Declaração para Regime de 20 (vinte) horas 

(Anexos II e III desta Resolução, respectivamente); 

III. Declaração de Não Acúmulo de Cargo (Anexo IV desta 

Resolução) ou Declaração de Acúmulo de Cargos (Anexo V 

desta Resolução), neste último caso o servidor deverá trazer 

declaração de onde trabalhará com a descrição da carga horária 

que executará neste local; 

IV. Plano de trabalho a ser executado na UNIVASF respeitando o 

regime pleiteado e a área de atuação docente. 

IV. Declaração do Órgão de Gestão de Pessoas do tempo que falta 

para a aposentadoria; (redação dada pela Resolução nº 05/2018 

– Conuni, de 29/06/2018) 

V. Plano de trabalho a ser executado na UNIVASF respeitando o 

regime pleiteado e a área de atuação docente. (redação dada pela 

Resolução nº 05/2018 – Conuni, de 29/06/2018) 

Art. 9º  Com todos os documentos citados no Art. 12º, o pedido deverá ser 

enviado ao setor de protocolo da UNIVASF que o encaminhará a CPPD, onde 

receberá parecer do Relator para apreciação em sessão plenária da Comissão, 

nos termos do Regimento Interno. 

Art. 10  Os expedientes a serem apreciados deverão dar entrada na 

CPPD com, no mínimo, 60 dias de antecedência em relação à data pretendida 

para a alteração.  

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

 

Art. 11 Das decisões do Reitor baseadas no parecer da CPPD cabe 

recurso ao Conselho Universitário, desde que fundamentado.  

 

CAPÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art.12 Informações inverídicas apresentadas, para efeito de concretização 

do processo de alteração de regime de trabalho estarão sujeitas a apuração pela 

Comissão Permanente de Controle Disciplinar. 

Art. 13  Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Universitário.  
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Art. 14  Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 

 

                     Sala de sessões, 28 de novembro de 2016 

 

 

 

 

  JULIANELI TOLENTINO DE LIMA 
                   PRESIDENTE 

 


