
RESOLUÇÃO Nº 029/2009 – CONSUNI 
 

Estabelece normas para a ocupação docente na 
UDESC. 

 
O Presidente do Conselho Universitário - CONSUNI da Fundação Universidade do Estado de 
Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação do Plenário 
tomada em sessão de 09 de julho de 2009 relativa ao Processo nº 11071/2007, 
 
 
 
R E S O L V E,  
 

CAPÍTULO I 
DAS CATEGORIAS E REGIMES DE TRABALHO 

 
Art. 1º - Os ocupantes do cargo de Professor de Ensino Superior, da Fundação Universidade 
do Estado de Santa Catarina - UDESC, estão sujeitos à prestação de serviços, enquadrados 
nos seguintes regimes de trabalho:  
 

I. Professores efetivos:  
a) em tempo integral, desenvolvido durante 40 (quarenta) horas semanais;  
b) em tempo parcial, desenvolvido durante 30 (trinta) horas semanais 
c) em tempo parcial, desenvolvido durante 20 (vinte) horas semanais; 
d) em tempo parcial, desenvolvido durante 10 (dez) horas semanais; 

II. Professores substitutos regime de hora-atividade até um máximo de 20 (vinte) horas-
atividade, dedicadas apenas ao ensino; 

III. Professores visitantes: em tempo integral, desenvolvido durante 40 (quarenta) horas 
semanais. 

 
§ 1º - O regime de horas semanais é aquele em que o docente dedica-se às atividades de 
ensino, pesquisa, extensão, administração e capacitação. 
 
§ 2º - O regime hora-atividade é aquele em que o docente dedica-se exclusivamente às 
atividades de ensino em sala de aula percebendo, a título de vencimento, o dobro de horas 
cumpridas em sala de aula, devido ao pagamento das atividades didático- pedagógicas; 
 
§ 3º - A carga horária referente ao regime de trabalho deve ser cumprida observadas as 
normas da presente Resolução. 
 
§4º - Para efeitos de cálculos da ocupação docente prevista nesta seção, os professores com 
atividades estabelecidas nos incisos III, VI, e VII do artigo 25, deverão ministrar, no mínimo, 8 
(oito) horas semanais em ensino. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES DOCENTES 

 
Art. 2º - A ocupação da carga horária de docente efetivo deverá ser distribuída nas seguintes 
atividades, inerentes ao cargo de Professor de Ensino Superior: 
 

I. de ensino; 
II. didático- pedagógicas; 
III. de orientação; 
IV. de pesquisa; 
V. de extensão; 
VI. de capacitação; 

VII. de administração; 
VIII. de representação; 

IX. de participação em bancas e eventos. 
 



 
SEÇÃO IV 

DOS PROJETOS DE PESQUISA E ENSINO E DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 
Art. 19 - A alocação de carga horária para projetos de ensino, de pesquisa e/ou ações de 
extensão, por docente, não poderá exceder, por semestre, a 50% (cinqüenta por cento) da 
carga horária de seu regime de trabalho. 
 
§ 1º - A alocação de carga horária em pesquisa restringe-se aos limites e condições abaixo: 

a) até 20 horas semanais – pesquisador doutor bolsista de produtividade do CNPq;  
b) até 16 horas semanais – pesquisador doutor, membro do corpo docente permanente 

de curso stricto sensu da UDESC, recomendado pela CAPES; 
c) até 14 horas semanais – pesquisador doutor, coordenador de projeto de pesquisa com 

financiamento externo por orgão oficial de fomento científico, cultural e tecnológico; 
d) até 10 horas semanais – pesquisadores doutores; 
e) até 6 horas semanais – pesquisadores mestres. 

 
§ 2º - Ao projeto de pesquisa será permitido apenas um coordenador e os demais participantes 
deverão respeitar os limites máximos estabelecidos no § 1º. 
 
§ 3º - No caso das alíneas “d” e “e” do § 1º deste artigo, para alocação de carga horária de 
projetos novos, o docente, coordenador ou participante, deverá comprovar a publicação do 
trabalho relativo ao penúltimo projeto em que obteve alocação de carga horária, e do último, 
quando houver interstício mínimo de seis meses para submissão de projeto novo, em forma de 
artigos completos em periódicos ou artigos completos em anais de eventos. 
 
§ 4º - Para coordenador de projetos de ensino, a carga horária máxima permitida por projeto é 
de até 4 horas semanais, limitada a um projeto, que tenha sido aprovado no Departamento e 
no Conselho de Centro. 
 
§ 5º - Para participante em projetos de ensino, a carga horária permitida por projeto é de até 2 
horas semanais, limitada a um projeto, que tenha tenha sido aprovado no Departamento e no 
Conselho de Centro. 
 
Xxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
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Art. 34 - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
Art. 35 - Ficam revogadas as Resoluções números 068/2004 – CONSUNI e 071/2006 – 
CONSUNI. 
 
 
Florianópolis, 09 de julho de 2009. 
 
PROF. SEBASTIÃO IBERES LOPES MELO 
                 Presidente 
 


