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PARECER Nº 001/2011                                               Ibirama, 02 de fevereiro de 2011. 
 

Processo: Solicitação de Dedicação      Integral 
para o ano de 2011. 
Interessado: Professor Ailton Barbosa 

ANÁLISE: 

A Resolução Nº029/2009 – CONSUNI, que estabelece normas para a ocupação docente na UDESC, em 
seu Art.2º define que: 
“A ocupação da carga horária de docente efetivo deverá ser distribuída nas seguintes atividades, 
inerentes ao cargo de Professor de Ensino Superior: 
I – de ensino; 
II – didático-pedagógicas; 
III – de orientação; 
IV – de pesquisa; 
V – de extensão; 
VI – de capacitação; 
VII – de administração; 
VIII – de representação; 
IX – de participação em bancas e eventos”, grifo nosso. 
A alocação de carga horária para cada uma destas atividades inerentes ao cargo de professor está 
disciplinada nos demais artigos desta resolução referida. 
Desta forma, o PTI de cada docente deverá traduzir as atividades que o professor irá desenvolver em 
concordância ao estabelecido nesta Resolução Nº029/2009-CONSUNI.  
Assim, a concessão da GDI para cada docente que a requerer será aprovada se as atividades constantes 
dos PTIs estiverem de acordo com as normas de ocupação docente na UDESC, acrescida da 
apresentação do documento referido no anexo único da Resolução Nº024/2009-CONSUNI. 
O pedido de reconsideração formulado pelo professor Ailton Barbosa traz como uma das justificativas, o 
fato de ter atendido o Art.7º da Resolução Nº024/2009 – COSUNI acrescentando que caberia ao Chefe 
do Departamento endossar os PTIs apresentados. 
Justifica, ainda, sua petição, no argumento de que não é de competência da Comissão 
Interdepartamental analisar o mérito dos PTIs anexados. 
 Ora, no caput do Art. 9º da Resolução Nº024/2009-CONSUNI (e transcrito pelo requerente em sua 
petição) é sim função e atribuição da comissão já que ela é constituída “para análise e avaliação dos 
processos de requisição da Gratificação de Dedicação Integral”, grifo nosso. Salvo melhor juízo, análise 
e avaliação exigem o exame apurado e meticuloso de toda a documentação constante do processo e os 
PTIs se constituem em peças fundamentais para o deferimento da concessão de GDI. 
Aqui é importante ressaltar dois pontos, o primeiro é que os PTIs apresentados referentes à ocupação 
do docente para os dois semestres de 2010, não foram aprovados pelo Departamento, como o próprio 
requerente cita em sua petição, logo, não há como o chefe do Departamento endossá-los, e segundo, 
que a partir de 09/03/2010 (data final da licença premio), o professor não desenvolveu nenhuma das 
nove atividades inerentes ao cargo de professor efetivo definidas e regulamentadas na Resolução 
Nº029/2009-CONSUNI. 
Afirma o requerente que após a rejeição de seus PTIs pelo Departamento, não houve por parte da 
administração do CEAVI proposta alternativa de PTI para o mesmo. Aqui cabem as seguintes 
considerações: 

1. A Direção do Centro encaminhou a PROEN documento sobre o caso, justificando a inexistência 

de atividades de ensino e de orientação que pudessem ser desenvolvidas pelo professor em 

função de sua formação e das áreas dos cursos de graduação existentes no Centro, informou 
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ainda não existirem atividades administrativas disponíveis para serem alocadas ao professor, 

informou ainda que o professor poderia desenvolver atividades de ensino e de orientação no 

CCT, Centro de origem do professor, onde existem cursos de graduação na área de formação e 

capacitação do professor.  

2. O professor teve conhecimento deste procedimento, bem como do resultado decorrente do 

processo originado daquele documento. 

3. Durante os 9 (nove) meses de 2010 (de 09/032010 até 31/12/2010) o professor não 

desenvolveu e não apresentou ao Departamento qualquer projeto de extensão, ou de pesquisa, 

ou de capacitação para apreciação do Departamento e estas atividades e iniciativas são de 

exclusivo interesse e competência do professor e não do Chefe do Departamento ou da 

Administração do Centro. 

Outro argumento apresentado para fundamentar o pedido de reconsideração é que os PTIs 
apresentados atendem ao que estabelece a Resolução Nº024/2009-CONSUNI. Ora, aqui há uma 
inconsistência, a referida resolução não disciplina as atividades docentes (que devem estar citadas nos 
PTIs) de cada professor e sim e tão somente os elementos que a solicitação de GDI deverá conter para 
ser apreciada pela comissão interdepartamental e pelo Conselho de Centro.  
Neste sentido afirmar como está no pedido de reconsideração, que a solicitação está amparada no Art. 
7º da Resolução Nº024/2009-CONSUNI é ferir de morte o disposto na Resolução nº029/2009-CONSUNI, 
que define e disciplina as atividades a ser desenvolvidas pelos docentes da UDESC. Ademais, a GDI é 
uma gratificação concedida aos docentes que efetivamente cumprirem todas as atividades 
desenvolvidas no período, no caso de renovação, como é o caso em tela. 
Portanto, a comissão interdepartamental analisou corretamente o pleito do professor e amparada na 
legislação interna da Universidade manifestou-se contrária a renovação de GDI do professor requerente, 
vindo a confirmar posteriormente neste pedido de reconsideração. 
Neste pedido de reconsideração, estão anexos os PTIs do requerente, referentes aos semestres de 
2010/1 e 2010/2, donde se pode deparar que não há distribuição de carga horária para qualquer 
atividade a ser desenvolvida pelo professor. Consta sim no PTI de 2010/1 a observação: “Quando o 
professor retornar da licença prêmio ele informará qual atividade irá exercer neste Centro ou fora dele” 
e no PTI de 2010/2 a observação: “O Professor não apresentou atividades a serem desenvolvidas para 
2010/2”. Isto vem a corroborar que o trabalho da comissão foi desenvolvido corretamente. 
VOTO: 
Pelo exposto, o parecer conduz pela não aprovação da renovação de GDI do requerente. 
 

Ibirama, 02 de fevereiro de 2011 
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