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DISPÕE SOBRE A CARGA HORÁRIA
DOCENTE E CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR SUBSTITUTO

o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOE REITOR DA UNIVERSIDADEDE
BRASÍLIA. no uso de'suas atribuiçõesestatutáriasconsiderandoa PortariaMEC457/87e
enquanto o Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão - CEPE não regulamenta a carga
horária docençee a contratação de professor substituto.

R E S O L V E:

Art. 10 - A carga horária didática média semanal (CHMS) de cada
Departamento ou órgão responsável por oferta de ensino no qual estejam lotadosdocentes
não poderá ser inferior a oitO horas nem superior a vinte horas.

Art. 2o - A carga horária didática média semanal do órgão será calculada
como a razão entre a carga horária didática registrada na lista de oferta de disciplinasde
graduação e pós-graduação e o número de docentes do quadro permanente.

Parágrafo primeiro - Quando uma disciplina for ofertada em vária turmas,
considerar-se-á no cálculo da CHMS apenas aquelas turmas nas quais o número de alunos
matriculados seja superior a 50% do número de vagas ofertadas para cada tunna.

Parágrafo segundo - O número de vagas ofertadas em cada turma de que
trata o parágrafo anterior é aquele registrado na lista de oferta somado ao número de
matrículas adicionais efetuadas na rurma.

Parágrafo terceiro - Não serão computados para o cálculo da CHMS as

horas de atividades docentes a mais quando duas ou maiJ tUrmas são ajuntadas para aulas
em comum, no mesmo horário. 'r
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Art. 30 - A carga horária didática semanal dos docentes (CHDO) não poderá
ser inferior a oito horas. em qualquer regime. nem o máximo poderá ser superior a 12
horas para os que trabalham no regime de Tempo Parcial de 20 horas e de 20 horas para os
que trabalham no regime de 40 horas.

Parágrafo primeiro - No cálculo da CHDO considerar-se-áo constanteno
parágrafoprimeirodo artigo.segundodesta resolução.

Art. 40 ,- Poderão ser contratados docentes para prestação de serviço em
caráter temporário mediante solicitação do órgão interessado, sob a denominãção de
Professor Substituto. de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Parágrafo primeiro - As solicitações de contratação de professores
substitutos deverão vir acompanhadas dedemonstrativo da CHMSpara o órgão solicitador e
'de exposição de motivos com justificativas quando a CHMS do órgão solicitante for menor
que vinte horas.

Parágrafo segundo - A carga horária didática semanal dos docemes
substitutos contratados no regime de 20 horas não poderá ser inferior a 10 horas nem
superior a 16 horas.

Parágrafo terceiro - A carga didática semanal dos docentes substitutos
contratados no regime de 40 horas não poderá ser inferior a 12 horas nem superior a 24
horas.

Parágrafo quarto - Ao final do período de contratação, o doceme substituto
deverá entregar ao Chefe do órgão em que estiver lotado, para arquivamento. todo o
material resultante da avaliação dos seus alunos, o qual poderá ser posteriormente utilizado
em processos de revisão de menção.

Brasília,~de dezembro de 1995.
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