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DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DOCENTES 

Art. 1º - Nos termos da presente norma, os docentes da Faculdade de Direito  

deverão apresentar periodicamente o seu respectivo Plano Individual de 

Trabalho (PIT) , o qual será  submetido, para aprovação, ao Conselho da 

Unidade, ou, conforme Regimento, para uma de suas respectivas Câmaras, e 

que conterá, no mínimo, o detalhamento das seguintes atividades que pretenda 

realizar no período: 

 I –  atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão que houverem; 

II – atividades universitárias de natureza administrativa, se houverem; 

III – as atividades específicas de capacitação em programas de Mestrado ou 

Doutorado, ou em pós-doutoramento, com  afastamento total ou parcial das 

atividades docentes,  se houverem; 

IV – as outras atividades de capacitação, de atualização ou difusão de 

conhecimentos científicos, incluídas a participação em eventos externos, com 

ou sem apresentação de trabalhos científicos, se houverem;  

V – as atividades externas à universidade, de natureza eventual ou esporádica, 
para os professores em regime de Dedicação Exclusiva que pretendam usar 
das prerrogativas outorgadas pela Deliberação CODEP 020/2003 da FURG e 
pelo Art. 14, § 1º do Decreto 94.664/1987 (PUCRCE), se houverem; 
 
VI – todas as demais atividades externas à universidade que eventualmente 

colidam ou possam colidir com os horários de trabalho dos docentes,  em 

qualquer regime de trabalho, se houverem; 

§ 1º - O Plano Individual de Trabalho (PIT) observará o planejamento geral da 

Unidade, servindo de base também para sua revisão pelas instâncias 

competentes, bem como  para a proposição periódica de distribuição de 

encargos docentes pela Direção da Unidade ao Conselho da Unidade, 

respeitadas as respectivas prerrogativas dessas instâncias para, 

justificadamente, deliberarem em sentido diverso, com vistas ao 

equacionamento equitativo e eficiente da alocação desses encargos. 



§ 2º - O Plano Individual de Trabalho (PIT) abrangerá o período mínimo de um 

e máximo de vinte anos e todas as atividades nele constantes deverão ter sua 

carga horária, semanal ou anual, devidamente explicitadas, nos termos dos 

regramentos pertinentes. 

§ 3º - O docente poderá, a qualquer tempo, requerer a aprovação de seu Plano 

Individual de Trabalho (PIT), bem como a respectiva atualização ou alteração, 

parcial ou total, tendo sua aprovação eficácia imediata. Alterações de pequena 

monta, consistentes na inclusão de atividades de participação em eventos não 

anteriormente previstos poderão ser deferidas, de plano, pela Direção da 

Unidade.  

§ 4º - A Direção da Unidade manterá arquivada na pasta de cada docente a 

versão atualizada do respectivo Plano Individual de Trabalho (PIT) da Unidade 

e elaborará os Planos de Capacitação e demais planejamentos pertinentes à 

Unidade com base nos mesmos, devendo solicitar a proposição de Plano 

Individual de Trabalho (PIT)  ao docente que não o possua ou que cujo plano 

em andamento vier a expirar no curso do período letivo. O docente deverá 

atender a solicitação em prazo máximo de 15 dias, prorrogáveis, 

justificadamente, por igual período; 

§ 5º A aprovação do Plano Individual de Trabalho (PIT)  não exclui a 

possibilidade de que o Conselho da Unidade, quando se faça necessário, e no 

exercício de suas prerrogativas, atribua outros encargos ao docente, respeitada 

a respectiva área de concurso e a efetiva disponibilidade de carga horária, 

considerado o Plano de Trabalho aprovado e o efetivo cumprimento das 

atividades nele previstas; 

§ 6º - A aprovação do Plano Individual de Trabalho (PIT)  não pressupõe a dos 

projetos de ensino, pesquisa ou extensão genericamente descritos que 

requeiram detalhamento específico e registro nas instâncias competentes, nem 

tampouco legitima o exercício de atividades universitárias de natureza 

administrativa que apresentem pressupostos específicos para seu exercício; 

§ 7º - A aprovação do Plano Individual de Trabalho (PIT)  não pressupõe a 

alocação ou aprovação de emprego de qualquer dotação orçamentária, mas 

será levado em consideração pelas instâncias competentes quando se fizer 

necessário deliberar especificamente sobre esta temática. 

§ 8º – Para exercício das atividades referidas nos incisos IV a VI, como 

pressuposto de sua aprovação e realização, deverão ser explicitadas pelo 

docente as efetivas garantias do não prejuízo das atividades de classe que 

total ou parcialmente colidam, ou possam colidir, com essas atividades, 

mediante uma das estratégias previstas no Art. 4º. 



§ 9º – Além do referido no parágrafo anterior, para o exercício das atividades 

referidas nos incisos V e VI, o docente deverá explicitar, no Plano de Trabalho, 

a forma como compensará para a Universidade as horas de trabalho 

universitário que eventualmente possam colidir com as referidas atividades. 

§ 10º – Além do referido nos § 8º e § 9º , para o exercício das atividades 

referidas no inciso V, será observado o disposto no Art. 3º. 

§ 11º – A proposição de atividades referidas nos incisos IV, V e VI deverá 

incluir a explicitação da forma pela qual os conhecimentos envolvidos 

contribuirão para as atividades internas de ensino, pesquisa ou extensão, 

socializando os saberes envolvidos, admitidos, para estes fins, entre outros 

meios, a publicação de artigo, o ministério de palestra ou a realização de 

reuniões ou atividades específicas em quaisquer dos projetos de ensino, 

pesquisa ou extensão internos em andamento. 

§ 12 -  Para todos os docentes, inclusive os que se encontram em regime de 

Dedicação Exclusiva, é dispensada a inclusão, no Plano Individual de Trabalho 

(PIT)  de atividades  pertencentes ao seu corolário de liberdades individuais, 

prerrogativas e direitos de qualquer ordem, desde que não colidentes com os 

horários de trabalho na instituição. 

§ 13 – A Direção da Unidade elaborará e disponibilizará formulários 

padronizados para apresentação e atualização do Plano Individual de Trabalho 

(PIT), sem prejuízo de apresentação direta pelo requerente, se ausentes estes. 

Art. 2º - Além dos critérios já constantes na presente norma, para a análise dos 

pleitos de autorização de exercício de trabalho externo dos professores em 

regime de Dedicação Exclusiva que pretendam usar das prerrogativas 

outorgadas pela Deliberação CODEP 020/2003 da FURG e pelo Art. 14, § 1º 

do Decreto 94.664/1987 (PUCRCE), serão tomados em consideração, 

conjuntamente, os seguintes critérios (Del. CODEP 020/2003, Art. 4º): 

I - a relevância das atividades a serem desenvolvidas;  

II - a superveniência de prejuízos para as atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e administrativas;  

III - a compatibilidade entre o volume de atividades previstas e o 
tempo e duração estimados para sua execução;  

IV - priorizar o resguardo e a prevalência dos interesses da 
Universidade, na hipótese de as atividades a serem 
desenvolvidas coincidirem com as oferecidas pela Instituição 
como serviços prestados mediante retribuição de qualquer 
espécie. 



V – O enquadramento da atividade como de natureza esporádica 
ou eventual; 

§ 1º -  Serão consideradas relevantes, entre outras correltas, para os fins do 

inciso I, todas as atividades imanentes às distintas profissões jurídicas, bem 

como as relativas aos seus organismos de representação, à difusão do saber e 

da cultura, bem como todas as outras que também envolvam a projeção 

profissional do docente da Faculdade no ambiente profissional externo à 

universidade, bem com aquelas que, pela legislação interna ou externa (Del. 

CODEP 020/2003, Art. 3º § 2º e Art. 14 PUCRCE), independam de autorização 

da unidade; 

§ 2º - Serão consideradas não prejudiciais, para os fins do inciso II, as 

atividades não colidentes com os horários institucionais de trabalho referentes 

às atividades universitárias de ensino, pesquisa, extensão ou administrativas, 

bem como aquelas que, eventualmente colidindo com as referidas atividades, 

observem o disposto § 9º do Art. 2º, e, além disto, sejam objeto de uma das 

estratégias referidas no Art. 4º; 

§ 3º - Para fins da análise do disposto no inciso III, os docentes requerentes 

deverão informar, para cada atividade proposta, a respectiva carga horária 

semanal, a carga horária total anual, e o período estimado de sua abrangência, 

em meses. Caso seja apurada a incompatibilidade do tempo, será 

oportunizado, em diligência, a possibilidade do docente ajustar a proposição à 

carga considerada compatível com a proposta, que será informada ao mesmo, 

com base na experiência comum para o respectivo tipo de atividade. 

§ 4º – Salvo fundamentado o interesse público, para os fins deste artigo não 

serão aprovadas atividades que resultem, em conjunto ou isoladamente, em 

carga horária semanal superior a 20 horas, nem em carga horária anual 

superior a 960 horas.  

§ 5º –  Para os fins do inciso V enquadram-se como eventuais ou esporádicos 

os serviços de advocacia ou consultoria perfeitamente delimitados, que  

tenham por objeto a atuação, isolada ou em conjunto com outros profissionais, 

numa realidade ou processo específico,  assim como o parecer profissional 

sobre determinada situação específica, bem como a produção de 

documentação jurídica ou técnica determinada. A atuação em conjunto com 

outros profissionais ou em sociedade de advocacia terá como pressuposto a 

existência de documento devidamente assinado pelas partes que explicite a 

natureza esporádica ou eventual da atuação e a ciência dos demais parceiros 

quanto a esta circunstância. Para a salvaguarda do indispensável sigilo 

profissional, o Plano de Trabalho proposto mencionará basicamente a 

descrição tipo do serviço à prestar, o número de eventos relacionados a este 

tipo de serviço e, nos termos do  § 3º,  a carga de trabalho prevista, entre 

outras informações que o docente considerar relevantes.  



§ 6º –  Para os fins do inciso V enquadram-se também como eventuais ou 

esporádicas as atividades externas de  palestras, conferências, seminários,  

cursos, partes de curso, ou similares, presenciais ou virtuais, prestados em 

regime contratual autônomo, distinto do contrato de trabalho regido pela CLT 

ou estatutos,  que desenvolva-se em datas ou períodos específicos.   

Art. 3º  -  O eventual prejuízo à  atividade de classe  em função da colisão com 

alguma das atividades previstas no PIT poderá ser sanado pelo docente 

mediante uma ou mais dentre as estratégias abaixo listadas: 

I – Ministério da aula por outro profissional vinculado à instituição; 

II -  Aplicação de atividade, em classe, por aluno de pós-graduação, monitor ou 

bolsista vinculado ao professor; 

III – Realização de atividade através de plataforma de ensino à distância 

(moodle ou equivalente); 

IV – Ocorrência de atividade institucional ou da unidade, devidamente 

deliberada pelas instâncias competentes, que suspenda ou redirecione as 

atividades de classe no período considerado.  

§ 1º  – A estratégia referida no inciso III não poderá ser utilizada em mais de 

20% das atividades de classe.´ 

§ 2º  – O Plano de Ensino da disciplina em que se aplicar o disposto neste 

artigo deverá prever tal circunstância. 

Art. 4º  -  Este dispositivo entra em vigor na data de sua aprovação no 

Conselho da Faculdade, revogadas as disposições em contrário.   

 


