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Senhora Presidenta da Câmara de Graduação CAMGR/CONSEA

 

I. RELATÓRIO

Juntada a este processo, encontra-se, até o momento, a seguinte documentação:

 

PORTARIA Nº 689, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019 publicada no DOU Nº 174 de
09/09/2019, página 47, seção 2 em que o REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) concede aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição ao servidor GERALDO DA SILVA CORREIA, SIAPE nº2282526, ocupante do
cargo de Professor do Magistério Superior, lotado no Departamento Acadêmico de
Ciências Contábeis, Campus de Cacoal, código de vaga nº 258690, pertencente ao
Quadro Permanente de Pessoal desta IFES.
Memorando nº 59/2019/DAPA/PROGRAD/UNIR destinado ao Responsável do
Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal, informando código de vaga
livre em decorrência da aposentadoria do professor Geraldo da Silva Correa, conforme a
Portaria nº 689/GR/UNIR/2019 e solicitando manifestação deste departamento, quanto
preenchimento do código de vaga nº 258690, antes ocupada pelo referido professor.
Documento assinado eletronicamente por MARISA DA SILVA ALBUQUERQUE VIEIRA,
Diretor (a), em 09/09/2019.
Memorando nº 80/2019/DACCONT-CAC/CCAC/UNIR ao Responsável da Diretoria de
Apoio à Política Acadêmica- PROGRAD consultando sobre a previsão de Realização de
Concurso para preencher a vaga do servidor docente Geraldo da Silva Correia.
Documento assinado eletronicamente por ELEONICE DE FATIMA DAL MAGRO, Vice-
Chefe de Departamento, em 16/09/2019.
Despacho da DAPA ao Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal
informando que, de acordo com informação passada pelo Professor Jorge Coimbra, sejam
consolidadas as vagas existentes, para realização de concurso em 2020. Documento
assinado eletronicamente por MARISA DA SILVA ALBUQUERQUE VIEIRA, Diretor (a),
em 17/09/2019.
Despacho do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis ao Diretor do Campus de
Cacoal dando ciência sobre a resposta da Diretoria de Apoio à Política Acadêmica acerca
de consulta formulada pelo departamento em relação à previsão para realização de
Concurso para o quadro efetivo. Documento assinado eletronicamente por ELEONICE DE
FATIMA DAL MAGRO, Vice-Chefe de Departamento, em 18/09/2019.
 Despacho do Diretor do Campus de Cacoal ao Departamento Acadêmico de Ciências
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Contábeis informando que os departamentos deviam encaminhar solicitação à direção do
campus com as devidas justificativas para contratação de professor constando a área de
formação, etc., para que a direção encaminhasse à Prograd a demanda dos
departamentos do Campus.
ATA DA 10ª DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO de 2019
DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS –
CONDEPCC que aprovou a contratação de um novo professor para a vaga e os critérios
para seu preenchimento.
Despacho do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal para a Direção
do Campus Prof. Francisco Gonçalves Quiles – Cacoal para providências. Documento
assinado eletronicamente por ELLEN CRISTINA DE MATOS, Chefe de Departamento, em
25/11/2019.
Despacho do processo pelo Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal à
PROGRAD solicitando providências em contratação de professor efetivo. Documento
assinado eletronicamente por CLEBERSON ELLER LOOSE, Diretor (a), em 25/11/2019.
Despacho da PROGRAD ao Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal
informando que a solicitação constante na Ata de Reunião (0290946), de abertura de
concurso para professor T-40 (sem dedicação exclusiva) deveria obedecer a Lei 12.772 de
28/12/2012, em seu artigo 20, parágrafo § 1º. E solicitando a Área/Subárea da Tabela
Capes, o código da tabela CAPES, os 10 pontos dos conteúdos para o concurso e a
respectiva bibliografia. Documento assinado eletronicamente por CAROLINE ALMEIDA
DE ANDRADE, Coordenador (a), em 29/11/2019.
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE
2019 DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS –
CONDEPCC informando Área/SubáreaÁrea/Subárea, conforme códigos da tabela
CAPES, segundo orientação da PROGRAD: Área: Administração (60200006); Subárea:
Ciências Contábeis (60204001) - Contabilidade Privada (Prática Contábil). Documento
assinado eletronicamente por ELEONICE DE FATIMA DAL MAGRO, Vice-Chefe de
Departamento, em 31/12/2019.
Despacho do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal à Coordenadoria
de Ingresso e Carreira de Docentes – CICD encaminhando a Ata de Reunião
Extraordinária, na qual se encontram previstos os itens solicitados no Depacho CICD
0296188. Documento assinado eletronicamente por ELLEN CRISTINA DE MATOS, Chefe
de Departamento, em 06/01/2020.
Despacho do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal Ao CONSEA,
solicitando parecer sobre a abertura de concurso público para professor T- 40 (sem
dedicação exclusiva). Conforme Lei 12.772 de 28/12/2012, em seu artigo 20, parágrafo §
1º, conforme solicitado pelo Departamento de Ciências Contábeis do Campus de Cacoal.
Documento assinado eletronicamente por CAROLINE ALMEIDA DE ANDRADE,
Coordenador (a), em 07/01/2020,
Despacho do processo da SECONS à Presidência da Câmara de Graduação - CGR.
E-mail da UNIR/Câmara de Graduação secons@unir.br à Conselheira Marilsa Miranda de
Souza marilsa.miranda@unir.br encaminhando o presente processo Data de
Envio:27/03/2020 17:04:26.
E-mail da UNIR/Câmara de Graduação secons@unir.br à marilsa.miranda@unir.br
instruindo a Conselheira Marilsa Miranda de Souza sobre a elaboração do Parecer.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O processo em tela trata-se de solicitação do Departamento Acadêmico de Ciências
Contábeis – Cacoal ao CONSEA sobre a abertura de concurso público para professor T- 40 (sem
dedicação exclusiva).
Conforme Despacho da PROGRAD ao Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal, a
solicitação constante na Ata de Reunião (0290946), de abertura de concurso para professor T-40 (sem
dedicação exclusiva), deveria obedecer a Lei 12.772 de 28/12/2012, em seu artigo 20, parágrafo § 1º. 

Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efe vo do Plano de Carreiras e Cargos de
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Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:
I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou
II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.
§ 1º Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior
competente, admi r a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em
tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para
áreas com características específicas.

 

Considerando as disposições legais acima apresentadas, é possível discernir ní da
diferença estabelecida pelo legislador entre os T40/DE e T40, dada as expressões “com dedicação
exclusiva” e “sem dedicação exclusiva”, que fazem parte da definição dos regimes de trabalho. Se
ambas as jornadas têm a mesma quan dade de horas, entende-se que o diferencial entre os dois
regimes seria, sobretudo, a possibilidade, ou não, de desempenhar outras a vidades concomitantes
ao magistério. 

De forma a privilegiar os docentes que dedicam seus esforços integralmente às
a vidades acadêmicas, o salário base de servidor subme do ao regime T40/DE é 39,45% a 53,45%,
superior (a depender da classe/nível) do que aquele devido aos docentes que, igualmente, têm
jornada de 40 horas, mas que têm a liberdade de desempenhar outras a vidades remuneradas. A
diferença entre as remunerações de servidores T40 e T40/DE, refletem também em outras rubricas
que são calculadas sobre o vencimento básico, em outras gratificações. 

Em contrapar da à valorização remuneratória do profissional que opta pelo regime de
dedicação exclusiva, a Lei nº 12.772/2012 traz a seguinte vedação, no §2º do art. 20:

O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício
de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei.

As a vidades permi das aos optantes do T40/DE estão elencadas nos art. 20, §4º e no
art. 21. Disposi vo da Lei nº 12.772/2012, também importante na seara dos regimes de trabalho de
docentes, está no art. 22: “O Professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho,
mediante proposta que será submetida a sua unidade de lotação”.

Dessa forma, tem-se que ao docente é facultada a mobilidade entre regimes, desde que
seu pedido seja anuído por Comissão Permanente de Pessoal Docente, e posteriormente subme do à
decisão final da autoridade ou Conselho Superior competente, nos termos do art. 22, §2º.

Analisando cada passo do processo, apresentamos as seguintes considerações:

1- A ATA DA 10ª DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO de 2019 DO CONSELHO
DE DEPARTAMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CONDEPCC aprovou a contratação de um
novo professor para a vaga com os seguintes critérios: a) Quanto à tulação: Aprovou-se por
unanimidade de que a vaga inicialmente será ofertada para candidatos que tenham como tulação
mínima DOUTORADO; e não exis ndo inscritos com essa tulação poderão candidatar-se aqueles que
tenham como tulação mínima MESTRADO; e não exis ndo candidatos com citada tulação anterior
poderão concorrer candidatos com tulação de ESPECIALIZAÇÃO. Em qualquer dos casos a tulação
deverá ser na área das Ciências Contábeis; b) Quanto a forma de contratação: Aprovou-se pela
maioria de votos favoráveis a oferta de vaga para contratação de T40 (contrato sem dedicação
exclusiva). Em resposta à solicitação, a PROGRAD enviou ao Departamento Acadêmico de Ciências
Contábeis – Cacoal informando que a solicitação constante na Ata de Reunião (0290946), de abertura
de concurso para professor T-40 (sem dedicação exclusiva) deveria obedecer a Lei 12.772 de
28/12/2012, em seu ar go 20, parágrafo § 1º. E solicitando a Área/Subárea da Tabela Capes, o código
da tabela CAPES, os 10 pontos dos conteúdos para o concurso e a respec va bibliografia. Documento
assinado eletronicamente por CAROLINE ALMEIDA DE ANDRADE, Coordenador (a), em 29/11/2019.
Atendendo às orientações da Prograd a ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE
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DEZEMBRO DE 2019 DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS –
CONDEPCC informou a Área/SubáreaÁrea/Subárea, conforme códigos da tabela CAPES, Pontos de
conteúdos para o Concurso, mas não consta nenhuma jus fica va sobre a decisão em contratar
professor em regime de trabalho T-40. Tampouco, o Despacho do Departamento Acadêmico de
Ciências Contábeis – Cacoal ao CONSEA, solicitando parecer sobre a abertura de concurso público
para professor T- 40 (sem dedicação exclusiva) em 07/01/2020, justificou tal solicitação.
O ar go 20, parágrafo § 1º da lei 772 de 28/12/2012 é clara quando trata da excepcionalidade desse
tipo de contratação, “para áreas com características específicas”.

 § 1º Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior
competente, admi r a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em
tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para
áreas com características específicas.

Que caraterís cas específicas há no curso de Ciências Contábeis? Em alguns cursos da
UNIR se jus fica essa excepcionalidade e o CONSEA autoriza o procedimento. Contudo, em nenhum
dos documentos anexados ao processo, essa excepcionalidade foi jus ficada pelo departamento
solicitante.

2- A Dedicação Exclusiva do professor pressupõe que ele irá se dedicar à universidade garan ndo a
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. O professor com Dedicação Exclusiva realiza
ensino na graduação e na pós-graduação, realiza pesquisas cien ficas responsáveis pelo avanço do
conhecimento e inovações tecnológicas, envolve os estudantes e a sociedade nas mais amplas
a vidades da área por meio da extensão universitária, etc. Esse profissional é imprescindível ao
cumprimento do papel social da Universidade que é de produzir e socializar o conhecimento científico.

3- Como o Departamento poderá saber se o candidato à vaga do Concurso para professor, não optará
pela dedicação exclusiva, com maior remuneração? Parte-se do princípio que esse profissional terá
outra a vidade econômica que não o magistério superior, o que fere o principio da impessoalidade
exigida na administração pública. Conforme o Disposi vo da mesma Lei nº 12.772/2012, Art. 22: “O
Professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, mediante proposta que será
subme da a sua unidade de lotação”. Portanto, caso o professor contratado em Regime de Dedicação
Exclusiva queira alterar seu regime de trabalho, poderá fazê-lo.

 

III. CONCLUSÃO

Após a análise e exposição da matéria sou de PARECER DESFAVORÁVEL à contratação de professor
em Regime de Trabalho T-40 para o Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Cacoal, por
não haver jus fica va para o pleito. Recomendamos que a contratação seja realizada no Regime de
Dedicação Exclusiva. Este é o parecer.

 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Conselheiro(a), em
05/05/2020, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0416680 e o código CRC D4C38EE4.
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Referência: Proces s o nº 999055384.000041/2019-81 SEI nº 0416680
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 22/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999055384.000041/2019-81

Interessado: Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis - Cacoal

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

Parecer: 20/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

Assunto: Abertura de concurso público para professor T- 40 (Sem Dedicação Exclusiva)

Relator(a): Conselheira Marilsa Miranda de Souza

Decisão:

Na 184ª sessão ordinária, em 18-06-2020, a câmara concede vista do presente processo
à conslheira Fernanda Bay Hurtado nos termos dos artigos 12, 18 e 56 do Regimento do
CONSEA.

 

CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES
Presidente

Câmara de Graduação - CAMGR

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 22/06/2020, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0443106 e o código CRC 13E57E2C.

Referência: Processo nº 999055384.000041/2019-81 SEI nº 0443106
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