
RESOLUÇÃO Nº 01/2021  

CONSELHO DIRETOR – INSTITUTO DE QUÍMICA 

 

Substitui a Resolução 01/2016, que dispõe 

sobre a distribuição de carga horária dos 

docentes do Instituto de Química da 

Universidade Federal de Goiás. Esta 

resolução tem como intuito calcular a carga 

horária semanal do docente com base no 

Modelo para a Alocação de Vagas de 

Professores do Magistério Superior na 

Regional Goiânia da UFG. 

 

O Conselho Diretor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, em reunião ordinária realizada no dia 03 de agosto de 

2021, em concordância com a Resolução No 014/2017 do Conselho Gestor da Regional de Goiânia da 

Universidade Federal de Goiás, que estabelece o Modelo para a Alocação de Vagas de Professores do 

Magistério Superior na Regional Goiânia da UFG, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. A carga horária realizada (CHR) é definida pelo somatório da carga horária semanal das aulas 

de Graduação e de Pós Graduação stricto sensu e lato sensu, excetuando-se as aulas com remuneração 

adicional. 

Art. 2º. A carga horária prevista (CHP) é obtida pelo somatório do parâmetro Hd, que representa a 

Carga Horária Disponível dos Docentes, obtido no Modelo UFG. 

Parágrafo único. O professor que retornar de um afastamento usará o Hd referente ao ano anterior. 

Art. 3º. Após determinada a CHR, Art. 1º, o Coordenador de Horários do IQ informará ao Conselho 

Diretor a carga horária semanal (CHS), excluindo-se a carga horária determinada ao(s): 

a) Professores substitutos;  

b) Estagiários de pós-doutorado. 

Art. 4º. A carga horária semanal média para o semestre a ser atribuída ao docente (CHD) será calculada 

pela normalização do parâmetro Hd, calculado pelo Modelo UFG, da seguinte forma: 

 𝐶𝐻𝐷 = 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 × 𝐻𝑑 

Parágrafo primeiro. A CHD mínima será de 8 horas semanais, conforme estabelecido no Art. 57 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996). 

Parágrafo segundo. Pelo menos 50% (cinquenta por cento) da CHD deverá ser ministrada na 

Graduação. 

  



Art. 5º. O fator de normalização será obtido conforme a relação entre CHS e CHP para três situações 

possíveis:  

a) CHS menor do que CHP 

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 =  
𝐶𝐻𝑆 −  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐻𝑑 = 8

𝐶𝐻𝑃 −  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐻𝑑 = 8
 

i) Se após a aplicação do fator de normalização houver carga horária residual (res) em 

excesso, uma correção (corr) é aplicada de forma igualitária aos docentes com CHD 

maior do que 8 

𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑟𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐶𝐻𝐷 > 8
 

𝐶𝐻𝐷 > 8 = 𝐶𝐻𝐷 − 𝑐𝑜𝑟𝑟 

b) CHS igual à CHP 

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = 1 

c) CHS maior do que CHP 

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 

=  
𝐶𝐻𝑆 −  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐻𝑑 = 16

𝐶𝐻𝑃 −  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐻𝑑 = 16
 

i) Se após a aplicação do fator de normalização, houver carga horária residual (res) em 

falta, uma correção (corr) é  aplicada de forma igualitária aos docentes com CHD 

menor do que 16 

𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑟𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐶𝐻𝐷 < 16
 

𝐶𝐻𝐷 < 16 = 𝐶𝐻𝐷 − 𝑐𝑜𝑟𝑟 

Art. 6º. A distribuição final da carga horária deverá ser divulgada pelo Coordenador de Horários, e 

aprovada em reunião do Conselho Diretor do IQ até uma semana antes do início de cada semestre letivo.  

Parágrafo único. Aplicado o modelo, a carga horária excedente de disciplinas específicas deve ser 

coberta pela área. 

Art. 7º. Caso ocorra cancelamento ou abertura de disciplinas ou turmas posteriormente à distribuição 

da carga horária pelas áreas do IQ-UFG, o Coordenador de Horários deverá informar as novas 

atribuições na próxima reunião do CD. 

Art. 8º. Os casos omissos a essa resolução serão deliberados pelo Conselho Diretor do Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás. 

 

Goiânia, 03 de agosto de 2021. 

 

Wendell Karlos Tomazelli Coltro 

Diretor do Instituto de Química – UFG 

 


