
 

          

                                                                                       CONSUN 
                                                                                                             Conselho Universitário 

 
  

DECISÃO Nº 355/2007 
 
 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em sessão de 03/12/2007, 

tendo em vista o constante nos processo nºs 23078.030781/07-45, 
23078.030095/07-38, 23078.017331/07-94, 23078.202532/07-77, 
23078.030684/07-99 e 23078.030185/07-29, de acordo com o Parecer nº 

325/2007 da Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Recursos  
 

D E C I D E 
 

manifestar-se com relação aos casos omissos e excepcionalidades 
encaminhados pela Pró-Reitoria de Graduação em atendimento ao disposto 

no Art. 24 da Decisão 118/2001,  como segue:  
 

CASO 1 (PROCESSO Nº 23078.030781/07-45): Solicitação pelo 

Departamento de Biofísica do Instituto de Biociências de excepcionalidade 
para as disciplinas BIO10318 e BIO10387. 

 
Relato: Trata-se de solicitação do Departamento para que seja considerada 
para a contagem de horas-aula, em caráter de excepcionalidade, a presença 

concomitante de dois professores em sala de aulas práticas de ambas as 
disciplinas (turmas A e B), tendo em vista a necessidade de 

acompanhamento dos discentes nas mesmas, pelo fato dos alunos 
manipularem materiais radioativos, tóxicos e inflamáveis. 
 

Parecer: Face ao exposto, com base no que prevê a Decisão nº 118/2001 no 
seu Art. 5o, item 2, inciso “a” e em decisão anterior do CONSUN para 
idêntica situação (Caso 11 da Decisão nº 034/2006), o CONSUN é pelo 

deferimento da solicitação. 

 

CASO 2 (PROCESSO Nº 23078.030095/07-38): Solicitação pelo 
Departamento de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura de 
excepcionalidade para o enquadramento das disciplinas de Projeto 

Arquitetônico (ARQ01007, ARQ01008, ARQ01009, ARQ01011, ARQ01013 e 
ARQ01016). 

 
Relato: Trata-se de solicitação do Departamento e das justificativas 
referentes excepcionalidades na apropriação das cargas horárias docentes 

em relação ao que prevê a Decisão nº 118/2001 no seu Art. 5o, item 2, inciso 
“a”, que regulamenta o cômputo do limite máximo de 8 (oito) horas-aula, em 
disciplinas onde o número de créditos excede este patamar. Segundo 

justifica o Departamento, as características inerentes ao trabalho 
desenvolvido nas referidas disciplinas reflete-se na carga horária de 10 

horas/semanais, e que, portanto, fazem jus à consideração da totalidade das 
horas efetivamente desempenhadas pelos docentes nas mesmas. 
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Parecer: Tendo em vista que estas excepcionalidades já foram concedidas 
pelo CONSUN em 2002, 2003 (Decisão 235/2003) e 2005 (Caso 12 da 

Decisão 065/2005), o CONSUN é pelo deferimento da solicitação e pela 
concessão das horas solicitadas. 

Proposta de contabilização: 

ARQ01007 (Projeto Arquitetônico I) – 10hs x 15 semanas = 150hs 
ARQ01008 (Projeto Arquitetônico II) – 10hs x 15 semanas = 150hs 

ARQ01009 (Projeto Arquitetônico III) – 10hs x 15 semanas = 150hs 
ARQ01011 (Projeto Arquitetônico IV) – 10hs x 15 semanas = 150hs 
ARQ01013 (Projeto Arquitetônico V) – 10hs x 15 semanas = 150hs 

ARQ01016 (Projeto Arquitetônico VI) – 10hs x 15 semanas = 150hs 
 

CASO 3 (PROCESSO Nº 23078.017331/07-94): Solicitação pelo 

Departamento de Engenharia Nuclear da Escola de Engenharia de contagem 
em dobro da pontuação do Departamento em ensino de pós-graduação (PG). 

 
Relato: Trata-se de solicitação do Departamento para que seja considerada 
em dobro a contagem de horas-aula de ensino de PG, tendo como 

justificativa os termos do parágrafo 3º do art. 5º da Resolução 24/75 do 
COCEP, a qual trata dos critérios para concessão do regime de 40 (quarenta) 

horas semanais de trabalho e a carga horária mínima de aulas do pessoal 
docente em quaisquer regimes. Especificamente, em seu art. 5º a norma 
prevê que: 

Art. 5.° — O pessoal docente em regime de 20 (vinte) horas semanais de 
trabalho, ressalvado o disposto no artigo 7.° desta Resolução e no artigo 105 
do Regimento Geral da Universidade, deverá ministrar um mínimo de 8 (oito) 
a 12 (doze) horas de aulas efetivas por semana, a critério do Colegiado do 
Departamento, em curso de graduação. 

... 
§ 3.° — No caso do ensino de pós-graduação será feita a devida 

conversão para o cálculo do número de horas-aula, considerando-se 1 (uma) 
hora-aula em ensino de pós-graduação como equivalente a 2 (duas) horas-
aula em ensino de graduação. 
 
Parecer: Tendo em vista não haver precedente similar a esta solicitação e 

pelo fato da contagem de horas-aula para efeito de alocação de vagas 
docentes possuir um regramento próprio, estabelecido pela Resolução 
118/2001, não estando, portanto, submetida ao que trata a Resolução 

24/75 do então COCEP, o CONSUN é pelo indeferimento da solicitação. 

 

CASO 4 (PROCESSO Nº 23078.202532/07-77): Solicitação pelo 
Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências de excepcionalidade 
para crédito de 60 horas por semestre em 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 

2007/1 e 2007/2 na Disciplina BIO99006. 
 
Relato: Trata-se de solicitação do Departamento para que seja considerada 

para a contagem de horas-aula, em caráter de excepcionalidade, a atividade 
de coordenador do estágio supervisionado, área ambiental, da disciplina 

BIO99006, nos semestres 2005/1 e 2005/2, pelo Prof. Gilson Rudinei Pires 
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Moreira, além de sua atividade em caráter de fluxo contínuo nos semestres 

2006/1, 2006/2, 2007/1 e 2007/2. 
 

Parecer: Tendo em vista tratar-se de dois pedidos, quais sejam:  
(1) a contabilização de créditos para o Departamento a que pertence o 
professor que executou a atividade específica de coordenação de estágio 

supervisionado. Neste caso, as decisões anteriores do CONSUN para casos 
idênticos (2002, Caso “c” da Decisão nº 256/2003 e Caso 6 da Decisão nº 

65/2005) e para caso análogo (Caso “d” da Decisão nº 256/2003), as quais 
deferiram tais pedidos, o CONSUN é pelo deferimento deste primeiro 
pedido, com a contabilização de 60 horas para o Departamento para os 

semestres 2005/1 e 2005/2;  
(2) A atividade do docente em caráter de fluxo contínuo na mesma disciplina 
nos semestres 2006/1, 2006/2, 2007/1 e 2007/2. Neste caso, pelas 

atividades realizadas nos semestres referidos acima não serem objeto de 
avaliação na presente determinação de Índice Departamental, o CONSUN é 

pelo indeferimento deste segundo item. 
 

CASO 5 (PROCESSO Nº 23078.030684/07-99): Solicitação pelo 

Departamento de Botânica do Instituto de Biociências de excepcionalidade 
para determinadas turmas de aulas práticas e correção de carga horária de 

aula teórica atribuída (T1) das disciplinas BIO02003 (A, B e T1), BIO02004 
(T1), BIO02005 (T1), BIO02008 (T1), BIO02009 (A, B e T1), BIO02029 (T1), 
BIO02031 (T1), BIO02205 (A, B, C e T1) e BIO02242 (A, B e T1) para o 

semestre 2005/1 e das disciplinas BIO02002 (A e B), BIO02003 (A e B), 
BIO02004 (A e B), BIO02008 (A), BIO02009 (A), BIO02012 (A e B), BIO02029 
(A e B), BIO02030 (T1), BIO02031 (B), BIO02205 (A, B e C) e BIO02242 (A e 

B) para o semestre 2005/2. 
 

Relato: Trata-se de solicitação do Departamento para que seja considerada 
para a contagem de horas-aula, em caráter de excepcionalidade, a presença 
concomitante de dois professores em sala de aulas práticas das referidas 

disciplinas, tendo em vista a justificativa de ser política do Departamento, 
por força da necessidade de garantir um adequado sistema de ensino-

aprendizagem e de um atendimento quase individualizado dos alunos em 
aulas práticas, ter-se uma proporção de um docente para cada 10 alunos em 
aula prática. Isto faz com que haja, nas turmas práticas em questão, a 

presença simultânea de dois ou até de três docentes, conforme o número de 
discentes matriculados naquela turma respectiva. 
Quanto às turmas teóricas (T1), o departamento relata que algumas tiveram 

carga horária igual a zero (0) para 2005/1 e igual a trinta (30) para 2005/2, 
como foi o caso da BIO02005, solicitando sua correção. 

 
Parecer: Há neste processo duas solicitações distintas: a primeira, que 
postula o reconhecimento, em caráter de excepcionalidade, da presença de 

dois ou até três docentes simultaneamente em aulas práticas, perfazendo 
uma proporção de 10 alunos por professor, pelos motivos já explicitados 
anteriormente. Neste caso, com base em decisões anteriores do CONSUN em 

2002, 2003 (Decisão nº 261/2003) e 2005 (Caso 10 da Decisão nº 
065/2005), o CONSUN é pelo o deferimento da primeira solicitação, com a 
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atribuição de horas adicionais correspondentes à efetiva presença de mais de 

um docente atendendo a uma mesma turma de aulas práticas 
simultaneamente, conforme solicitado, no caso das disciplinas (turmas) 

BIO02003 (A e B), BIO02009 (A e B), BIO02205 (A, B e C) e BIO02242 (A e B) 
para o semestre 2005/1 e das disciplinas (turmas) BIO02002 (A e B), 
BIO02003 (A e B), BIO02004 (A e B), BIO02008 (A), BIO02009 (A), BIO02012 

(A e B), BIO02029 (A e B), BIO02031 (B), BIO02205 (A, B e C) e BIO02242 (A 
e B) para o semestre 2005/2. 

Na segunda solicitação, o departamento requer a correção de registros que 
teriam sido incorretamente atribuídos, relativamente às turmas teóricas 
integradoras (T1) em 2005/1 e 2005/2. Neste caso específico, tendo em vista 

o fato de o período destinado a correções ter-se esgotado em 31 de janeiro de 
2007 (conforme Ofício 01/07 da PROGRAD) e a atribuição geral de cargas 
horárias ter sido recentemente revisada pela Comissão Especial estabelecida 

pela Decisão nº 133/2007, o CONSUN considera a postulação intempestiva, 
sendo pelo indeferimento desta parte do pedido, não concedendo os 

créditos postulados para as disciplinas (turmas T1) BIO02003 (T1), 
BIO02004 (T1), BIO02005 (T1), BIO02008 (T1), BIO02009 (T1), BIO02029 
(T1), BIO02031 (T1), BIO02205 (T1) e BIO02242 (T1) para o semestre 

2005/1 e da disciplina (turma T1) BIO02030 (T1) para o semestre 2005/2. 

 

CASO 6 (PROCESSO Nº 23078.030185/07-29): Solicitação pelo 
Departamento de Plantas de Lavoura da Faculdade de Agronomia de 
inclusão de 120 horas de ensino de pós-graduação relativas aos períodos 

2005/1 e 2005/2. 
 
Relato: Trata-se de solicitação do Departamento para que sejam incluídas 

um total de 120 horas de ensino de pós-graduação relativamente às 
disciplinas ANP 00107 (2005/1), FIT 00031 (2005/1), ANP 00402 (2005/2), 

FIT 00002 (2005/1) e FIT 00004 (2005/1), que não haviam sido computadas 
pelo sistema.  
 

Parecer: Situação análoga à segunda solicitação do caso anterior (5), da 
mesma forma tendo em vista o fato de o período destinado a correções ter-se 

esgotado em 31 de janeiro de 2007 (conforme Ofício 01/07 da PROGRAD) e a 
atribuição geral de cargas horárias ter sido recentemente revisada pela 
Comissão Especial estabelecida pela Decisão nº 133/2007, o CONSUN é pelo 

indeferimento por intempestivo. 
 
 

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2007. 
 

 
 
 

  (o original encontra-se assinado) 

JOSÉ CARLOS FERRAZ HENNEMANN, 
Reitor. 

 


