UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

PARA SOLICITAR:
ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – D.E
Documentos necessários conforme determina a resolução 907/2012 e a lei nº 8.352/2002
1. Requerimento do interessado acompanhado de justificativa;

7-

Folha de requerimento disponível no departamento. Acompanhada de

Documento oriundo da Comissão instituída pelo Departamento aprovando

documento do pleiteante com a devida justificativa que fundamente a

o pleito. Observar as assinaturas devidamente identificadas.

necessidade de alteração de regime de trabalho e o cadastro do referido

8-

projeto no Sistema Integrado de Planejamento (SIP) da UNEB.

semestre letivo seguinte.

2-

Documento da Direção do Departamento que comprove os horários

Projeto de Pesquisa.

Ata com parecer de comissão docente;

Horários das atividades de sala de aula do docente, para o

Projeto contendo: Introdução, Objetivos, Justificativa, Fundamentação

previstos para o requerente para o semestre letivo seguinte.

teórica, Metodologia, Cronograma de Execução, Orçamentos e entidades

9 - Proposta de Trabalho compatível com plano departamental;

financiadoras, Impactos (ambientais – sociais - Econômicos), Referências.

Documento da Direção atestando que o plano de trabalho apresentado

3-

pelo docente é compatível o departamental.

Pronunciamento do Colegiado quanto a solicitação;

Documento do Colegiado onde o requerente esta lotado concordando com

10 - Declaração de cumprimento integral de 40 horas semanais

a sua solicitação.

vinculada ao Departamento;

4-

Documento da Direção do Departamento que comprove tal situação.

Plano Individual de Trabalho (PIT);

Observar a carga horária mínima disposta na Lei 8.352/2002, Capitulo VI.

11 - Aprovação da solicitação pela Direção através do Conselho

5-

Departamental ou “Ad Referendum” da Plenária Departamental.

Declaração de não acumulação;

Documento assinado pelo requerente comprovando que o mesmo não
possui nenhum vínculo empregatício, conforme o artigo 20, inciso III
parágrafo 1º da lei 8.352/2002.
6-

Ata da Direção do Departamento determinando Comissão para

avaliar projeto de pesquisa.
Documento da Direção constituindo Comissão dotada de 03 docentes
para avaliar o pleito. Observar que todos os docentes sejam do mesmo
departamento.

Documento da Direção do Departamento informando que está de acordo
com a solicitação do requerente.

