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RESOLUÇÃO - IMTec 01/2016 

 

Regulamenta a distribuição da 
carga horária de ensino entre os 
docentes da Unidade Acadêmica 
Especial de Matemática e 
Tecnologia. 
 

 

O Colegiado DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE MATEMÁTICA E 

TECNOLOGIA (IMTec), da Regional Catalão, da Universidade Federal de Goiás, 

reunido em sessão plenária no dia 05 de Julho de 2016, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A distribuição da carga horária de ensino, por semestre letivo, entre 

os docentes da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia passa a 

vigorar conforme esta Resolução. 

 

Art. 2º São elementos norteadores do processo de distribuição de 

disciplinas: o quadro docente efetivo em exercício da IMTec, o quantitativo de 

professores substitutos e a demanda de disciplinas de responsabilidade da IMTec. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISCIPLINAS 

 

Art. 3º Para efeito de distribuição de disciplinas entre os docentes da 

Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia serão contabilizadas as 

cargas horárias, do semestre, das disciplinas de responsabilidade da IMTec, as quais 

incluem disciplinas de graduação e pós-graduação.  

 

§ 1º Para fins de determinação de carga horária de ensino não serão 

consideradas disciplinas do tipo “Estudo Dirigido” ou de natureza 

semelhante; 



 

§ 2º As disciplinas oriundas do curso de Matemática à Distância 

contabilizarão 2h para o docente caso o mesmo receba algum tipo de 

bolsa, ou a carga horária total da disciplina, caso contrário; 

 

§ 3º As disciplinas de “Estágio Supervisionado”, no modo acadêmico, do 

curso de Matemática Industrial, contabilizarão 2h para o docente; 

 

§4º Para fins de contabilização de carga horária, qualquer demanda de 

disciplina oriunda de curso que não é vinculado à IMTec ou que a Unidade não é 

corresponsável deverá ter anuência do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de 

Matemática e Tecnologia.  

 

CAPÍTULO II 

DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 4º Para determinar a carga horária semestral de ensino possível de 

ser executada pela Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia e serão 

adotados os seguintes parâmetros: 

a) Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia 

– 8 horas aula por semestre; 

b) Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e 

Tecnologia – 8 horas aula por semestre; 

c) Coordenador de Curso de Graduação vinculado à Unidade 

Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia – 8 horas aula por 

semestre; 

d) Coordenador de Curso de Pós-Graduação vinculado à Unidade 

Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia – 8 horas aula por 

semestre; 

e) Orientador em Curso de Pós-Graduação vinculado à Unidade 

Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia – 10 horas aula por 

semestre; 

f) Coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de 

Matemática e Tecnologia – 10 horas aula por semestre; 

g) Presidente da Comissão das Atividades de Extensão da Unidade 

Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia – 10 horas aula por 

semestre; 



h) Docentes efetivos em exercício que não se enquadram nas 

categorias descritas nos itens (a) até (g) – 12 horas aula por semestre. 

i) Professor Substituto (40 horas) – 16 horas aula por semestre; 

 

CAPÍTULO III 

DA DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS 

 

Art. 5º O processo de distribuição de disciplinas de pós-graduação 

vinculadas à Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia é de 

responsabilidade de suas respectivas Coordenações. 

Parágrafo único. Cada coordenação de pós-graduação estabelecerá seus 

critérios de distribuição interna. 

 

Art. 6º O processo de distribuição de disciplinas de graduação é de 

responsabilidade da Subchefia da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e 

Tecnologia. 

 

Art. 7º A construção da proposta inicial de distribuição de disciplinas 

atenderá a carga horária semestral de ensino da Unidade Acadêmica Especial de 

Matemática e Tecnologia determinada no Art. 4º. 

§ 1º Os Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Graduação 

vinculados à Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia podem 

encaminhar sugestões de docentes à Subchefia para disciplinas específicas do 

respectivo curso, respeitando a distribuição de disciplinas no âmbito dos programas de 

pós-graduação da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia; 

§ 2º Todos os docentes efetivos em exercício, da Unidade Acadêmica 

Especial de Matemática e Tecnologia, em data a ser divulgada pela Chefia, 

encaminhará o “Formulário - Distribuição de Disciplinas de Graduação” (Anexo I) à 

Subchefia, observando os seguintes aspectos: 

a) Deve ser informado no formulário um conjunto de no mínimo 

6 (seis) disciplinas que norteará a distribuição de disciplinas para 

o semestre acadêmico. 

b) É obrigatória a indicação de pelo menos uma disciplina de 

2h, uma de 4h e uma de 6h.  

c) A não indicação de uma lista de preferências ou não entrega 

do formulário em data estipulada pela Chefia, imputará ao 

docente a concordância com a atribuição a ele de qualquer das 



disciplinas do rol daquelas em distribuição. 

d) As disciplinas a serem distribuídas, informadas no 

formulário possuem o mesmo peso de preferência. 

e) A caracterização “curso” não será levada em consideração 

em disciplinas de ementas e/ou horários padronizados.  

§3º As disciplinas dos cursos de graduação vinculados à Unidade 

Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia serão atribuídas preferencialmente 

aos docentes efetivos em exercício. 

 

Art. 8º Será atribuída a seguinte carga horária de ensino semestral: 

a) zero hora – para o docente que tiver, por algum motivo, professor 

substituto vinculado a ele; 

b) 16 horas – para docentes efetivos em exercício que, no ano anterior 

ao processo de distribuição de disciplinas, não tenha participado de 

projeto de pesquisa com produção e não tenha participado de projeto 

de extensão e não tenha participado de comissão de interesse da 

IMTec, ou não tenha  Relatório de Atividades Docentes (SICAD) 

aprovado. 

c) 16 horas – professor substituto. 

   

Art. 9º Se em algum semestre houver possibilidade de redução da carga 

horária de ensino, estabelecida pelos parâmetros previstos no Art. 4º e Art. 8º, serão 

adotadas as seguintes prioridades: 

a) Docente que se enquadrar em mais de dois perfis, simultaneamente, 

daqueles previstos nos itens de (a) até (g) do Art. 4º; 

b) Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia; 

c) Coordenadores de Graduação e Pós-Graduação vinculados à 

Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia; 

d) Orientadores de Programas de Pós-Graduação vinculados à 

Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia com maior 

número de orientandos; 

e) Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e 

Tecnologia; 

f) Coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de 

Matemática e Tecnologia; 

g) Presidente da Comissão das Atividades de Extensão da Unidade 

Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia; 



h) Demais docentes respeitando os princípios da igualdade, 

proporcionalidade e razoabilidade. 

 

§1º A carga horária semestral para docente que estiver em alguma função 

de gestão na Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia poderá ser 

reduzida, caso exista possibilidade, até 4 horas aula; 

§2º A carga horária semestral para docente que não estiver em alguma 

função de gestão na Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia poderá 

ser reduzida, caso exista possibilidade, até 8 horas aula; 

§3º Caso a possibilidade de redução de carga horária se efetive com o 

semestre letivo em andamento será feita a alteração que ocasione menor impacto na 

distribuição, a fim de evitar prejuízos acadêmicos. 

 

Art. 10º São etapas do processo de distribuição de disciplinas de 

graduação: 

 Carga Horária – etapa em que é realizado o levantamento da carga 

horária possível de ser atendida no semestre; 

 Demanda – etapa em que é realizado o levantamento da demanda 

de solicitações de disciplinas do semestre; 

 Possibilidade de Atendimento – etapa em que é avaliada a demanda 

possível de ser atendida com a carga horária levantada; 

 Conjunto de Disciplinas Para os Professores Substitutos (40 horas) – 

etapa em que são estabelecidos os conjuntos de disciplinas para os 

professores substitutos em exercício na unidade, de forma que cada 

conjunto contenha disciplinas totalizando 16 horas; 

 Apresentação da Lista de Disciplinas – etapa em que é encaminhada 

aos docentes efetivos, em exercício na unidade, a possível lista de 

disciplinas que norteará o preenchimento do Formulário - Distribuição 

de Disciplinas de Graduação, excluídas as possíveis disciplinas que 

formam os conjuntos de disciplinas para os substitutos; 

 Apresentação da Proposta Inicial – etapa que é encaminhada aos 

docentes efetivos da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e 

Tecnologia uma proposta de distribuição de disciplinas que respeita os 

parâmetros do Art. 4º, do Art. 7º e do Art. 9º; 

 Período de Ajustes – etapa após a apresentação da proposta inicial, 

em que os docentes propõem alterações à Subchefia nas disciplinas 



inicialmente estabelecidas para o mesmo; 

 Apresentação da Proposta Ajustada – etapa que é encaminhada aos 

docentes da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia 

uma proposta de divisão de disciplinas considerando as alterações 

acatadas do momento anterior; 

 Aprovação da Distribuição – etapa em que se leva ao Colegiado da 

IMTec a proposta final de distribuição para aprovação. 

 

Art. 11º Caso o docente decida por ter uma carga horária superior àquela 

prevista na proposta inicial de distribuição de disciplinas para o mesmo, não será 

assegurada a ele a compensação de carga horária no semestre seguinte.  

 

Art. 12º Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado da Unidade 

Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia. 

 

Art. 13º O Anexo I é integrante desta resolução. 

 

Art. 14º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando as demais 

disposições em contrário. 

 

 

Catalão, 05 de Julho de 2016. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Thiago Porto de Almeida Freitas 

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO – DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO 

 

Docente: _____________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES/ORIENTAÇÕES 

1. Estabeleça um conjunto de no mínimo 6 (seis) disciplinas que norteará a 

distribuição de disciplinas para o semestre acadêmico. 

2. É obrigatória a indicação de pelo menos uma disciplina de 2h, uma de 4h e 

uma de 6h.  

3. A não indicação de uma lista de preferências ou não entrega do formulário em 

data estipulada pela Chefia, imputará ao docente a concordância com a atribuição 

a ele de qualquer das disciplinas do rol daquelas em distribuição. 

4. As disciplinas a serem distribuídas, informadas no formulário possuem o 

mesmo peso de preferência. 

5. A caracterização “curso” não será levada em consideração em disciplinas de 

ementas e/ou horários padronizados.  

 

Disciplina – 2h Disciplina – 4h Disciplina – 6h 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Há alguma observação? Em caso afirmativo, aponte.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


