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RESOLUÇÃO Nº 10, DE 30 DE MARÇO DE 2011.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o constante do Processo nº 
23104.009088/2010-42, resolve, ad referendum:

Art. 1º  Fixar a carga horária média anual em atividades 
de ensino de graduação para o pessoal da Carreira do Magistério 
Superior da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, conforme segue:

I - para os docentes com regime de trabalho de vinte horas 
semanais, que atuam somente na graduação, a carga horária mí-
nima será de oito horas-aula;

II - para os docentes com regime de trabalho de quarenta 
horas semanais ou DE, que atuam somente na graduação, e que 
participam de Projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão com fo-
mento externo e de Comissões Permanentes, cujo total da carga 
horária complemente a carga horária docente contratada, a carga 
horária mínima será de dez horas-aula;

III - para os docentes com regime de trabalho de quarenta ho-
ras semanais ou DE, que atuam somente na graduação, e que parti-
cipem de projetos de ensino, pesquisa ou extensão, ou de programas 
institucionais, a carga horária mínima será de doze horas-aula; e

IV - para os docentes com regime de trabalho de quarenta 
horas semanais ou DE, que atuam somente na graduação, a carga 
horária mínima será de dezesseis horas-aula.

Parágrafo único. Para os docentes que atuam na Graduação 
e na Pós-graduação stricto sensu, ou em Programas de Residência 
Médica ou Residência Multiprofi ssional da área de Saúde, a carga 
horária mínima será de oito horas-aula em atividades de ensino de 
Graduação e/ou Pós-graduação stricto sensu oferecidas pela UFMS.

Art. 2º  Aos docentes enquadrados no parágrafo único do 
artigo anterior será obrigatório ministrar, por ano, no mínimo, duas 
turmas em disciplinas de graduação, cuja média de carga horária 
anual seja de quatro horas-aula semanais.

Art. 3º  As excepcionalidades na aplicação dos enquadra-
mentos a que se referem esta Resolução poderão ser solicitadas 
ao Conselho Diretor, devidamente fundamentadas e justifi cadas.

Art. 4º  Ficam facultadas aos ocupantes de cargos de direção 
(CD) atividades de ensino de graduação, conforme necessidade 
do cargo ocupado.

Art. 5º  Os Coordenadores de Curso, ou equivalentes, e 
Chefes de Departamento poderão ter a carga horária em atividades 
de ensino, conforme enquadramento do art.1º, reduzida em até 
cinquenta por cento, conforme necessidade do cargo ocupado e 
sem prejuízo do oferecimento de disciplinas.

Art. 6º  O enquadramento e as reduções previstas nesta Reso-
lução são aplicáveis desde que não haja prejuízo no oferecimento 
de disciplinas de graduação.

Art. 7º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 8º  Revoga-se a Resolução nº 57, de 20 de dezembro 
de 2010.

Célia Maria Silva Correa Oliveira

RESOLUÇÃO Nº 84, DE 1 DE ABRIL DE 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CENTRO DO CEN-
TRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a análise de currículo efetuada 
pelo Coordenador de Curso e demais documentos constantes do 
Processo nº 003048/2011-78,  resolve  ad referendum:

1. Dispensar a acadêmica CLEIRI PAULA DE SOUZA 
OLIVEIRA, do Curso de Química - Bacharelado em Química 
Tecnológica, de cursar as disciplinas e respectivas cargas horárias, 
abaixo relacionadas:

Disciplinas CH
Física I 68h
Física II 68h
Programação de Computadores I 68h
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 102h
Fundamentos de Didática 68h

2. Aprovar o Plano de Estudos elaborado pela Coordenação 
de Curso.

3. A acadêmica será enquadrada no primeiro semestre do 
curso.

Amâncio Rodrigues da Silva Júnior
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