
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO/INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE 
DOCENTES 

 
Está disponível no sistema SEI o formulário para substituição, inclusão e exclusão de 
docentes dos cursos de especialização da UFG.  
 
Para acessar o formulário:  
 
1. Acessar o Sistema SEI; 
2. Acessar o Processo de Criação do curso de especialização; 
3. Incluir documento interno: Substituição/Inclusão/Exclusão de Docentes 
4. Nível de Acesso: público 
5. Preencher o documento de acordo com a Resolução CEPEC Nº 1630/2019. 
5. Colher as assinaturas digitais 
6. Encaminhar o processo para a PRPG.  
 
 
Resolução CEPEC Nº 1630, de 22 de março de 2019/2019 - Aprova o Regulamento 
Geral dos Cursos de Pós-Graduação LATO SENSU da UFG, revogando-se a Resolução 
CEPEC nº 1128/2012. 
 
Do Corpo Docente  
 
Art. 30. O corpo docente dos cursos de especialização deverá preferencialmente ser 
composto por servidores docentes ativos da UFG.  
 
Art. 31 Nos casos em que não haja docentes ativos da UFG em número suficiente para o 
atendimento das especialidades do curso, será permitida uma composição de trinta por cento 
(30%), ou excepcionalmente de até quarenta por cento (40%) devidamente justificativa, da 
carga horária total do curso com docentes ou profissionais externos à Instituição.  
 
§ 1º Em caso de cursos interinstitucionais, a proporção de docentes externos à UFG poderá 
ser maior que a citada no parágrafo anterior, desde que justificada no Projeto Acadêmico e 
aprovada pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG.  
 
§ 2º A participação de servidores docentes aposentados da UFG, não terá efeito no cômputo 
da porcentagem de docentes e profissionais externos.  
 
Art. 32. A qualificação mínima exigida para atuação docente nos cursos de especialização 
da UFG é o título de mestre devidamente reconhecido em âmbito nacional, nos termos da 
legislação pertinente.  
 
§ 1º No caso em que o número de mestres for insuficiente para atender à exigência de 
qualificação prevista no caput deste artigo, poderão atuar nos cursos de especialização 



portadores do título de especialista devidamente comprovado e reconhecido em âmbito 
nacional, que detenham competência e experiência comprovada em áreas específicas do 
curso.  
 
§ 2º Em nenhuma hipótese, o número de docentes sem o título mínimo de mestre poderá 
ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do corpo docente.  
 
§ 3º A participação de docente não portador do título mínimo de mestre somente poderá 
ocorrer no curso de especialização para o qual tiver sido aceito.  
 
Art. 33. Para o docente da UFG, a carga horária remunerada dedicada aos cursos de 
especialização se limita a 240 (duzentos e quarenta) horas anuais, sem prejuízo de suas 
atribuições funcionais.  
 
§ 1º Os cursos de especialização a distância deverão discriminar no projeto o que constitui 
carga horária de atividades a serem cumpridas pelos alunos e o que constitui carga horária 
de atividade docente, quando estas não forem coincidentes.  
 
§ 2º Nos cursos de especialização a distância, quando a carga horária de uma disciplina for 
diferente da carga horária de atuação docente na disciplina, a carga horária a ser 
considerada para cumprimento do disposto no caput deste artigo será aquela prevista para 
atuação do docente.  
 
Art. 34. Alterações no corpo docente nos cursos de especialização em funcionamento 
deverão ser encaminhadas à PRPG com a anuência do Conselho Diretor da Unidade 
Acadêmica, ou colegiado equivalente da Unidade Acadêmica Especial ou outro Órgão da 
Universidade, devidamente justificadas, atendidas às exigências especificadas nesta 
regulamentação. 

 


