
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Diretor - Campus São Raimundo das Mangabeiras

RESOLUÇÃO Nº 3/2019 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Estabelece a metodologia de

distribuição da carga horária de

aula de docentes do Campus São

Raimundo das Mangabeiras .

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO MARANHÃO, CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, no uso de suas atribuições consagradas na

Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018, com base na Portaria Reitoria N° 5.481 de 15 de

setembro de 2016, publicado no D.O.U. de 16 de setembro de 2018; e,

Considerando o Art. 3° da Resolução N° 067, de 30 de setembro de 2019 do Conselho Superior.

Considerando ainda, o que consta no Processo n° 23249.105319.2019-31;

         RESOLVE

Art. 1° Estabelecer a metodologia de distribuição da carga horária de aulas para docentes do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Raimundo das Mangabeiras conforme disposto no

Anexo desta Resolução.

Parágrafo único. É considerada aula as ações de ensino listadas no Art. 5º da Resolução N° 067, de 30 de setembro

de 2019.

Art. 2º Estabelecer as cargas horarias para atividades de pesquisa e extensão para docentes do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Raimundo das Mangabeiras.

Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4° Publique-se no Boletim de Serviços.

Jânio Fernandes e Silva

Presidente CONDIR/SRM



ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 03, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

METODOLOGIA PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE

1. Oferta de carga horária pelo Departamento na Área de Conhecimento X: 81 horas.

2. Número de docentes: 04 docentes em Regime de Trabalho de 40 horas/DE, e 02 docentes em Regime de

Trabalho de 40 horas.

3. Primeiro passo: distribuição da carga horária mínima para todos os docentes:

a. Docente A (RT 40h) – 10 horas aula de 60 minutos

b. Docente A (RT 40h) – 10 horas aula de 60 minutos

c. Docente B (RT DE) – 10 horas aula de 60 minutos

d. Docente C (RT DE) – 10 horas aula de 60 minutos

e. Docente D (RT DE) – 10 horas aula de 60 minutos

f. Docente E (RT DE) – 10 horas aula de 60 minutos

g. Saldo a distribuir: 21 horas

4. Considerando que a cada hora de aula, é reservada uma hora adicional (Art. 26*), temos:

a. Docente A – 20 horas

b. Docente B – 20 horas

c. Docente C – 20 horas

d. Docente D – 20 horas

e. Docente E – 20 horas

f. Docente F – 20 horas

5. Segundo passo: análise do planejamento prévio apresentado pelos docentes para as atividades de extensão,

pesquisa, gestão e representação institucional.

a. Docente A – 20 horas de ensino + 10 horas de atividade de pesquisa = 30 horas

b. Docente B – 20 horas de ensino + 20 horas de atividade de gestão= 40 horas

c. Docente C – 20 horas de ensino + 14 horas de atividade de extensão + 6 horas de atividade de

pesquisa= 40 horas

d. Docente D – 20 horas de ensino + 10 horas de pesquisa + 4 horas de extensão= 34 horas

e. Docente E – 20 horas de ensino + 12 horas de pesquisa + 2 horas de representação

institucional= 34 horas

f. Docente F – 20 horas de ensino + 4 horas de representação institucional= 24 horas

6. Terceiro passo: distribuição do saldo de 21 horas:

a. Docente A – 30 horas + 5 horas aula + mais 5 horas adicionais (Art. 26*) = 40 horas

b. Docente B – 40 horas

c. Docente C – 40 horas

d. Docente D – 34 horas + 3,0 horas aula + mais 3,0 horas adicionais (Art. 26*) = 40 horas

e. Docente E – 34 horas + 3,0 horas aula + mais 3,0 horas adicionais (Art. 26*) = 40 horas

f. Docente F – 24 horas + 8,0 horas aula + mais 8,0 horas adicionais (Art. 26*) = 40 horas



g. Saldo de horas a distribuir: 21 horas – 19 horas= 2,0 horas

7. Restando 2,0 horas a distribuir, o Departamento de Ensino deve distribuir igualmente aos Docentes C e D.

8. Os Docentes encaminham o Plano Individual de Trabalho (PIT) ao Departamento, devendo os Docentes C e D

promoverem ajuste no seu planejamento de pesquisa e extensão (§1º, Art 4º*).

9. A carga horária excedente devera ser distribuída levando em consideração as atividades já registradas em

sistema oficial, referentes à pesquisa, extensão e representação institucional (Os professores com cargos de gestão

devem ser deixados de fora na distribuição das horas excedente caso já tenham atingindo o limite máximo de aula

previsto na resolução).

a. Docentes que sinalizem interesse em desenvolver projetos de pesquisa e extensão ou participar

de representação institucional tem prioridade em receber a carga horária excedente em relação

àqueles que já estão desenvolvendo estas atividades.

10. Em casos que a carga horária total disponível para uma área especifica seja insuficiente para contemplar os

limites mínimos exigidos pela resolução.

a. Será facultada a direção, designar disciplinas de áreas sobrecarregadas para estes docentes,

sendo necessário que o mesmo tenha afinidade com a área em questão.

b. Desenvolver projetos de ensino voltados principalmente para reforço escolar ou atividades que

se assemelham.

11. Sobre distribuição de carga horária de outras áreas devem ser considerados os aspectos abaixo;

a. Quando uma área sobrecarregada, fornece disciplinas para decentes de outras áreas, esta

carga horária deve fazer parte da carga horária total dividida entre os docentes (isso deve

ocorre caso carga horária máxima para área de origem do docente não tiver sido atingida).

b. Quando o docente assumir uma disciplina de área não sobrecarregada esta não deve ser

computada na carga horária total dividida entre os professores.

12. A carga horária destinada a projetos de pesquisa e extensão devem seguir os padrões descritos na tabela

abaixo:

Tabela 01. Carga horária total a ser distribuída em projetos de pesquisa e extensão.

Atividade Carga horária /

Semanal

Coordenador de projeto de pesquisa e

extensão*

4 h

Sub coordenador de projeto de pesquisa e

extensão*

2 h

Participante de projeto de pesquisa e

extensão*

1 h

* Os projetos de extensão que ocorrem em períodos específicos durante o ano, devem ter sua carga horária total

dividida pelo número de semanas do semestre (20 semanas/semestre) em que a mesma ocorrera.

* Exemplo de distribuição de carga horária em projeto de extensão.

- Levando em consideração um projeto que durante o planejamento e execução teve duração de 12 semanas, serão

distribuídas as seguintes cargas horarias semanais de acordo com a equação abaixo.

1. (CHS * NSP) / NSS onde:

CHS – Carga horária semanal do participante (respeitar limites da tabela 1);

NSP – Número de semanas de organização e execução do projeto;

NSS – Número de semanas do semestre (20 semanas).

Assim, conforme exemplo, as cargas horarias referente ao coordenador, sub coordenador e participantes podem ser

vistas abaixo:

1. Coordenador do projeto (04 * 12) / 20 = 2,4 horas por semana;

2. Sub coordenador do projeto (02 * 12) / 20 = 1,2 horas por semana;



3. Participante do projeto de extensão (01 * 12) / 20 = 0,6 horas por semana.

(assinado eletronicamente)
Jânio Fernandes e Silva

Presidente do CONDIR/SRM
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