
 
 

 
 

 

Portaria UNIVALE: 063/2019 

 

Regulamenta o Planejamento 

Acadêmico da Universidade Vale 

do Rio Doce - UNIVALE para o 

primeiro semestre letivo de 2020. 

 

 
A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Profa. Lissandra Lopes 
Coelho Rocha, no uso legal de suas atribuições, cumprindo determinações 
regimentais e considerando a necessidade de regulamentar o Planejamento 
Acadêmico da Univale do primeiro semestre do ano de 2020, 
 

Resolve:  

 

Art. 1. Regulamentar o Planejamento Acadêmico da UNIVALE para o primeiro 

semestre do ano de 2020. 

 

§ 1° O Planejamento Acadêmico é realizado em conformidade com as Políticas 

Institucionais e conterá a distribuição das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão 

e outras atividades para o Corpo Docente, com o objetivo de possibilitar que a 

Universidade Vale do Rio Doce cumpra sua finalidade e missão. 

 

§ 2º As atividades constantes no Planejamento Acadêmico deverão considerar 

os termos da Resolução CNE/CES nº 3 de 2 de julho de 2007: Cabe às Instituições 

de Educação Superior, respeitado o mínimo de cem dias letivos de trabalho 

acadêmico efetivo por semestre, a definição da duração da atividade 

acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: 

 

I. preleções e aulas expositivas; 

II. atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em 

biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de 

ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. 

 

§ 3° O Planejamento Acadêmico é uma atividade com início e término definido 

por agenda publicada pela Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD.  

 

Art. 2. O Sistema de Planejamento Acadêmico é elaborado por meio dos 

programas denominados Planejamento de Ensino e Outras atividades do Curso, 

cujo preenchimento é de responsabilidade dos Coordenadores dos Cursos. 

 

Art. 3. A Pró-Reitoria de Graduação é a responsável pela Coordenação Geral do 

Planejamento Acadêmico, cabendo-lhe aprová-lo, supervisioná-lo e zelar pelo 

fiel cumprimento dos prazos estabelecidos na agenda. 

  

Art. 4. A avaliação e aprovação de Cargas Horárias das atividades de Pesquisa e 

Extensão serão de responsabilidade das Assessorias e Pró-Reitorias. O registro e 

certificação de Cargas Horárias das atividades de Pesquisa e Extensão serão 

realizados pelas respectivas Assessorias, obedecendo as Políticas Institucionais de 

pesquisa e extensão. 



 
 

 
 

 

Art. 5. A Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, após análise global, emitirá seus 

pareceres sobre o Planejamento Acadêmico, que será submetido à 

manifestação do Setor de Recursos Humanos e posteriormente à Reitora para 

aprovação. 

 

Art. 6. O Planejamento de Ensino segue as prioridades abaixo relacionadas na 

distribuição das atividades de Ensino: 

 

I. Distribuição de 20 aulas teóricas e/ou práticas, no máximo, aos professores 

de Dedicação Integral (DI), não sendo permitido ter carga horária 

disponível; 

II. Professor com contrato Hora-Aula que possuir carga horária de outros 

contratos, deverá ter no mínimo de 12 horas de trabalho, reservado pelo 

menos 25% destas horas em outros contratos, para ser considerado professor 

com dedicação parcial; 

III. Deverá ser mantida, prioritariamente, a mesma carga horária destinada ao 

professor hora aula no semestre anterior para o semestre atual, sendo 

evitada a redução de carga horária do professor hora aula em relação ao 

semestre anterior; 

IV. Atribuição de Carga Horária para orientação de TCC, Supervisão e/ou 

acompanhamento de Estágio, Práticas Pedagógicas, de ensino ou de 

observação, Atividades Complementares, Oficina de Supervisão 

Pedagógica e de Seminários Interdisciplinares, prioritariamente aos 

professores em regime de Dedicação Integral que não poderão ter horas 

disponíveis. 

V. Na impossibilidade do DI, em caráter estritamente excepcional, a atribuição 

poderá ser ao professor em regime de Dedicação Parcial e em sua 

impossibilidade ao professor em regime Hora Aula (HA) atendendo o item II, 

ou seja, terá contrato específico de outros serviços ou atividades 

complementares, conforme requerimento padrão específico para a 

atividade. 

VI. Solicitação de professores de outros Cursos, verificação e indicação de 

professores vinculados aos cursos para alocação de carga horária 

disponível em outro(s) curso(s), se for o caso; 

VII. Indicação das disciplinas sem professor; 

VIII. Verificação da indicação dos outros Cursos para as disciplinas sem 

professor; 

IX. Seleção de candidatos inscritos nas vagas abertas para lecionar as 

disciplinas sem professor, após aprovação em banca de seleção prevista 

em Edital. 

  

§ 1° Para atendimento aos itens I, II, III e IV, será necessário verificar no Portal do 

Coordenador, os Relatórios: Disciplinas e seus professores e/ou Professores e suas 

disciplinas; 

 

§ 2º A distribuição de aulas semanais para docentes em regime de Hora Aula 

(HA) é de no mínimo 8 (oito) aulas semanais e, no máximo, 36 (trinta e seis) horas 

semanais totais, incluindo aulas e outros contratos/atividades;  

 

 



 
 

 
 

 

§ 3° A contratação, ou prorrogação de contratos, de professores em regime de 

Hora Aula (HA), com CH igual ou inferior a 08 (oito) horas aulas semanais, 

somente poderá ocorrer no tocante às disciplinas para as quais a Universidade 

não dispuser, em hipótese alguma, de professores habilitados e disponíveis, 

devendo haver a aprovação prévia da PROGRAD. 

 

Art. 7. O docente de regime de Dedicação Integral (DI), que exerça cargo na 

Administração Superior da UNIVALE, poderá reduzir suas atividades de regência 

de aulas teóricas e/ou práticas na graduação, a saber: 

 

I. Pró-Reitoria - total, sendo-lhe facultado assumir atividades de ensino;  

II. Assessorias - total, sendo-lhe facultado assumir atividades de ensino;  

III. Coordenação de Curso - para 12 (doze) h/aulas semanais nos cursos com 

até 300 alunos; 

IV. Coordenação de Curso – para 4h (aulas) semanais ou 2h (aulas) semanais 

nos cursos que possuem acima de 300 alunos. 

 

Art. 8. Tratando-se de professor com Dedicação Integral (DI) ocupante de Cargo 

da Administração Superior, a carga-horária de Ensino será registrada no PLACAD 

pelo Coordenador de Curso e a de Pesquisa e Extensão pelas respectivas 

Assessorias. 

 

Art. 9.  A carga horária destinada à participação no Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), Comissão Própria de Avaliação (CPA), Representação em Entidades de 

Classes ou similares, Núcleo Docente Estruturante (NDE), Comissões 

Acadêmicas/Institucionais e Comissão BIC/FAPEMIG, será registrada no PLACAD 

pela Assessoria de Graduação - ASGRAD, em consonância com os 

ordenamentos institucionais; 

 

§ 1° As horas destinadas para estes fins deverão ser comprovadas, via relatório 

mensal de participação, acompanhado de cópia da ata da reunião com 

registro de sua duração, a ser encaminhado à PROGRAD pelo Coordenador (a) 

do curso a que está vinculado. 

 

Art. 10. O pagamento a professor de regime de HA, pela participação em 

reuniões do Núcleo Docente Estruturante, do Colegiado de Curso e das Câmaras 

Acadêmicas e do Conselho Universitário, deverá ser solicitado à Pró-Reitoria de 

Graduação, por meio do Formulário 63a, acompanhado de cópia da ata da 

reunião com registro de sua duração, que definirá a carga horária a ser paga. 

  

Parágrafo único -  A carga horária de que trata o caput deste artigo será limitada 

a, no máximo, 4 horas/mensais, devendo ser descontadas, à exceção das 

reuniões do NDE, a quota de reuniões que fazem parte das atividades extraclasse 

do docente, como previsto no instrumento normativo da categoria. 

 

Art. 11. Não constituem regência de aulas as atividades de orientação de alunos 

em TCC, Atividades Complementares, Programa de Atualização para o ENADE, 

Supervisão e/ou Acompanhamento/Orientação de estágio e Prática 

Pedagógica, ou de observação, Oficina de Supervisão Pedagógica e Seminários 

Interdisciplinares. Estes componentes curriculares têm as formas de 



 
 

 
 

desenvolvimento explicitadas nos projetos pedagógicos dos cursos e serão 

computadas como outras atividades acadêmicas devidamente discriminadas. 

 

§ 1° A norma que regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC na 

UNIVALE, Resolução CONSEPE 006/2009, deverá ser cumprida na íntegra. 

 

§ 2° Os docentes de Dedicação Integral (DI) que forem designados para 

orientação de TCC deverão ter suas horas registradas no PLACAD e a forma de 

acompanhamento das orientações registradas no Setor de TCC do Curso com 

assinatura do aluno e professor. 

 

§ 3° O docente HA que for designado para orientação de TCC, responsável por 

uma linha de pesquisa no curso, deverá ter horário de trabalho fixo definido pela 

Coordenação. 

 

§ 4° O Coordenador deverá preencher formulário 84 solicitando a confecção do 

contrato de orientação de TCC para o docente HA. 

 

§ 5° O curso cujas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s determinam 

orientação específica para TCC terá fixação de carga horária diferenciada. 

  

§ 6º A carga horária a ser atribuída ao docente responsável por planejar, 

organizar, efetuar os registros e realizar os encaminhamentos das atividades 

complementares, dos Estágios e/ou das Práticas Pedagógicas, ou de 

observação, Oficina de Supervisão Pedagógica e Seminários Interdisciplinares 

estará diretamente relacionada ao número de alunos do curso/período e ao 

disposto nas DCN’s de cada curso.  

 

Art. 12. A atribuição de carga-horária relacionada a estágio supervisionado 

curricular será registrada somente como componente curricular. 

  

Art.  13.  Poderá ser atribuído exclusivamente a docente de dedicação integral 

ou parcial (DI/DP) até 04 h/a para atuar junto ao corpo discente em Ações 

Preparatórias para o ENADE, condicionado à apresentação do plano de 

trabalho à ASGRAD para análise, parecer e aprovação.  

Parágrafo único. O plano de trabalho referido deve ser elaborado pelo docente 

e aprovado pelo Colegiado e NDE do curso, com a justificativa, objetivo, 

descrição da atividade, cronograma e professor(es) envolvido(s) semanal ou 

mensalmente, cuja CH será registrada pela ASGRAD. 

 

Art. 14. Para que o professor inicie suas atividades na UNIVALE, é imprescindível 

a efetivação do contrato de trabalho com a Entidade Mantenedora, a qual 

ocorrerá com a finalização de todos os trâmites pertinentes à sua contratação, 

confirmada por escrito pelo Setor de RH à Coordenação do Curso. 

 

Art. 15. Os horários de aula dos docentes serão registrados no sistema de horário, 

respeitando as determinações da convenção trabalhista e da CLT, as 

necessidades acadêmicas, a ocupação de salas de aula/laboratórios e as 

especificidades dos cursos. 

 

 



 
 

 
 

Art. 16. Os Coordenadores de Curso, a Assessoria de Graduação - ASGRAD e a 

Pró-Reitoria de Graduação são responsáveis integralmente pelo cumprimento 

deste regulamento. Os Coordenadores de Cursos devem solicitar, previamente, à 

ASGRAD autorização para efetuar qualquer modificação no Planejamento 

Acadêmico que, se aprovada, providenciará o processamento das alterações.  

 

Art. 17. A manutenção, alteração ou contratação de professor em regime de 

Dedicação Integral (DI), bem como a unificação de coordenação de cursos de 

áreas afins, está sujeita à avaliação das necessidades acadêmicas e 

administrativas realizada pela Reitora.  

 

Art. 18. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Pró-Reitora de 

Graduação e Reitora. 

 

Art.  19. Revogar as disposições em contrário. 

 

Art.  20. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

Governador Valadares, 19 de setembro de 2019. 

 

 

*Profa. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original desta Portaria assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 


