
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO
  

PARECER Nº 35/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999055384.000041/2019-81
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CACOAL
ASSUNTO: Abertura de concurso público para professor T- 40 (Sem Dedicação Exclusiva)

  

Senhora Presidenta da Câmara de Graduação CAMGR/CONSEA,

I. RELATÓRIO

1. Parecer nº 20/2020/CamGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR emi do pela
Conselheira Marilsa Miranda de Souza (SEI nº 0416680);

2. E-mail informando a SECONS sobre a emissão do Parecer nº
20/2020/CamGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (SEI nº 0416713);

3. Despacho Decisório 22 concedendo vistas a Conselheira Fernanda Bay Hurtado emi do
pela Presidente da CamGr Maria do Socorro Gomes Torres (SEI nº 0443106);

4. E-mail emi do pela SECONS informando a disponibilidade do Processo para análise de
vistas (SEI nº0444664);

5. Despacho CamGR de diligência ao DACCONT-CAC emi do pela Conselheira Fernanda
Bay Hurtado (SEI nº 0449950);

6. Alegações - atendimento da diligência (SEI nº 0450135);

7. Despacho DACCONT-CAC informando o atendimento a diligência emi do pela Vice-
Chefe do Departamento prof. Eleonice de Fatima Dal Magro (SEI nº 0450138);

8. E-mail emi do pelo DACCONT-CAC informando o SECONS sobre o atendimento a
diligência (SEI nº0450149);

9. Despacho da SECONS a esta Conselheira para conclusão dos trâmites per nentes (SEI
nº 0452059);

10. E-mail emi do pela SECONS informando a disponibilidade do Processo após o
atendimento da diligência ( SEI nº 0452068).

II. FUNDAMENTAÇÃO

11. O processo em tela contém ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE
NOVEMBRO de 2019 DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS (SEI nº
0290946) com manifestação no item 3.3 sobre o preenchimento da vaga nº 258690,  no qual foi
discu do e deliberado a importância d e que a vaga ofertada seja como T 40 (sem a necessidade da
dedicação exclusiva) para que este profissional traga conhecimentos atualizados quanto ao co diano
do mercado de atuação dos profissionais da área da Contabilidade, o que foi aprovado por
unanimidade. Também está disponível no processo a ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2019 DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DO CURSO DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (SEI nº 0328902) na qual foi apresentado no item 1.1
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Área/SubáreaÁrea/Subárea, conforme códigos da tabela CAPES, segundo orientação da PROGRAD:
Área: Administração (60200006); Subárea: Ciências Contábeis (60204001) -Contabilidade Privada
(Prá ca Contábil). Ainda existe neste processo a manifestação da Coordenadoria de Ingresso e
Carreira de Docentes (SEI nº 0328928) que cita a Lei 12.772:

Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efe vo do Plano de Carreiras e Cargos de
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.

12. Ao analisar o Parecer nº 20/2020/CamGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR emi do
pela Conselheira Marilsa Miranda de Souza (SEI nº 0416680) verificamos que o mesmo se fundamenta
nos fatos de "diferencial entre os dois regimes seria, sobretudo, a possibilidade, ou não, de
desempenhar outras a vidades concomitantes ao magistério", "A diferença entre as remunerações de
servidores T40 e T40/DE", "art. 22 da Lei 12.772: “O Professor poderá solicitar a alteração de seu
regime de trabalho, mediante proposta que será submetida a sua unidade de lotação”; "o pressuposto 
que o docente T40 não  irá se dedicará universidade além Ensino, e não realizará Pesquisa e
Extensão", "a não garan a que no futuro o docente T40 não opte pela Dedicação Exclusiva", também
foi realizado o ques onamento "Que caracterís cas específicas há no curso de Ciências Contábeis
que se jus fique a contratação de um docente T40 e não T40/DE?", e sua conclusão DESFAVORÁVEL a
contratação de Docente T40 para o preenchimento da vaga nº 258690.

13. Quando analisamos as Alegações - atendimento da diligência (SEI nº 0450135) emi das
pelo  DACCONT-CAC nas quais apresentam-se jus fica vas para a necessidade de que o docente para
o preenchimento da vaga nº 258690 seja T40 fica claro a preocupação Departamental da existência
em seu corpo docente um profissional com formação em Ciências Contábeis e que tenha a vivência em
escritório ou setor de contabilidade ou que o passa fazer, posto que este seria um diferencial para um
docente atuar em disciplinas específica s envolvendo a prá ca contábil. O DACCONT-CAC também
informa que possui em seu corpo docente 08 (oito) profissionais formados em Ciências Contábeis em
contrato de T40/DE.

14. Em síntese, está evidente que os argumentos apresentados no Parecer nº
20/2020/CamGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR  não encontram respaldo frente as 
jus fica vas supra mencionadas  pelo  DACCONT-CAC, e está notório que a intenção do DACCONT-
CAC é possuir em seu quadro um docente que esteja vivenciando a prá ca contábil no dia a dia 
(mercado de trabalho em escritório contábil) para que este transmita aos discentes tais experiências.

15.  

III. CONCLUSÃO

16. Diante do exposto e o permi do pela Lei 12.772 em seu Art. 20,  sou de parecer
FAVORÁVEL a abertura de concurso para à contratação de professor, preenchimento da vaga nº
258690, em Regime de Trabalho T-40 (sem dedicação exclusiva) para o Departamento Acadêmico de
Ciências Contábeis – Campus de Cacoal, pois além das jus fica vas apresentadas serem per nentes
é salutar respeitar a isonomia e peculiaridades dos  Departamentos Acadêmicos desta UNIR.

À consideração superior.

 

Prof.ª Dr.ª Fernanda Bay Hurtado
Conselheira da CamGR/CONSEA
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BAY HURTADO, Conselheiro(a), em
27/07/2020, às 16:19, 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
0461603 e o código CRC EE73821B.

Referência: Proces s o nº 999055384.000041/2019-81 SEI nº 0461603

Parecer 35 (0461603)         SEI 999055384.000041/2019-81 / pg. 3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 27/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999055384.000041/2019-81

Interessado: Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis - Cacoal

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

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

Interessado: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CACOAL

Relator(a) originário(a): Conselheira Marilsa Miranda de Souza

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

Relator(a) de vista: Conselheira Feranda Bay Hurtado 

Parecer de vista: 35/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão:

Na 186ª sessão ordinária, em 13-08-2020, por 3 votos favoráveis, 4 contrários e 3 abstenções,
a Câmara rejeitou o parecer 20/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR e aprovou o
parecer 35/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR.

 

CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES
Câmara de Graduação - CAMGR

Presidente
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 14/08/2020, às 11:27, 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
0474713 e o código CRC 63AD4AEF.

Referência: Processo nº 999055384.000041/2019-81 SEI nº 0474713
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Parecer de nº
35/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0461603) e Despacho Decisório de
nº 27/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0474713), con dos no processo
em tela.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
20/08/2020, às 16:44, 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
0476967 e o código CRC 0B265890.

Referência: Proces s o nº 999055384.000041/2019-81 SEI nº 0476967
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