
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
ALTA FLORESTA

PORTARIA Nº 098, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016.

              O DIRETOR GERAL PRÓ-TEMPORE DO CAMPUS ALTA FLORESTA DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 985, 02.06.2014, publicada

no D.O.U. de 03.06.2014, considerando o Memorando n° 139/2016/DG/ALF/IFMT; e 

CONSIDERANDO as  leis,  decretos  e  demais  dispositivos  legais  e  a

necessidade de regulamentar  as diretrizes e parâmetros para a atribuição de aulas dos

docentes, a cada período letivo, semestral ou anual, conforme a demanda no âmbito do

Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Alta Floresta,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir o Regulamento que normatiza as diretrizes e parâmetros para

a atribuição de aulas dos docentes, a cada período letivo, semestral ou anual, conforme a

demanda no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Alta Floresta,

                       Art. 2º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

                       Art. 3° Registre-se,

           Cientifiquem-se,

            Cumpram-se.

_______________________________________

Julio César dos Santos
Diretor Geral “Pró-Tempore”
IFMT – Campus Alta Floresta
Portaria Nº 985 de 02/06/14

PORTARIA Nº 098, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
ALTA FLORESTA

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS NO ÂMBITO DO IFMT

CAMPUS ALTA FLORESTA

Anexo à Portaria IFMT/Campus Alta Floresta n° 098, de 07 de novembro de 2016

CAPÍTULO I

OBJETIVOS

                       Art. 1º. O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, no âmbito do

IFMT – Campus Alta Floresta, as diretrizes e parâmetros para a atribuição de aulas dos do-

centes, a cada período letivo, semestral ou anual, conforme a demanda.

CAPÍTULO II

NORMAS APLICÁVEIS

                       Art. 2º. Os procedimentos aqui estabelecidos consideram as disposições da

Organização Didática do IFMT (Resolução CONSUP/IFMT nº 104/2014), a Resolução CON-

SUP/IFMT nº 046, de 17 de setembro de 2013, que aprova o Regulamento de Atividades

Docentes do IFMT vigente, a Instrução Normativa IFMT nº 03, de 30 de setembro de 2013 e

a Portaria MEC/SETEC nº 17, de 11 de maio de 2016.

                      Art. 3º De acordo com o Regulamento das Atividades Docentes (anexo à Re-

solução CONSUP/IFMT Nº 046/2013), as atividades de sala de aula deverão ser dispostas

da seguinte forma:

                       I - Docentes com regime de trabalho de 20 horas semanais deverão cumprir

carga horária mínima de 8 e máxima de 12 horas semanais;

                       II - Docentes com regime de trabalho de 40 horas semanais e 40 horas com

Dedicação Exclusiva deverão cumprir carga horária mínima de 8 e máxima de 22 horas se-

manais;
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                       III - Docentes contratados (nos termos da Lei nº 8.745/93) com regime de tra-

balho de 40 horas semanais deverão cumprir carga horária mínima de 16 e máxima de 22

horas semanais;

                       IV - A carga horária destinada às atividades de apoio e de manutenção do en-

sino (descritas no artigo 18 do Regulamento supracitado) serão contabilizadas em 18 horas

semanais para docentes com regime de trabalho de 40 horas, e em 9 horas semanais para

os docentes com regime de trabalho de 20 horas;

                       V - Os docentes deverão atuar em, no máximo, 15 turmas diferentes por se-

mestre.

                       Art. 4º. A atribuição de aulas deverá considerar a necessidade de equidade

na carga horária e na quantidade de turmas a ser atribuída entre os docentes que compõem

cada núcleo de conhecimento (conforme especificado no capítulo IV).

CAPÍTULO III

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS

                       Art. 5º. A Comissão de Atribuição de Aulas será composta por:

                       I - Um representante do Departamento de Ensino, indicado pelo chefe do de-

partamento;

                       II - Um professor por subárea do conhecimento (conforme tabela constante no

Anexo I), indicado por núcleo;

                       Parágrafo único. A indicação dos representantes das subáreas deverá respei-

tar a autonomia de escolha dos Núcleos do Conhecimento.
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                       Art. 6º. A Comissão deverá ser constituída a cada novo período letivo, sendo

permitida a recondução de um ou mais membros.

CAPÍTULO IV

NÚCLEOS DO CONHECIMENTO

                       Art. 7º. Entende-se por Núcleo do Conhecimento a divisão do corpo docente,

conforme as subáreas do conhecimento definidas pelo CNPq.

                       Art. 8º. A formação e o funcionamento dos Núcleos serão regulamentados por

normatização específica do Campus.

CAPÍTULO V

PROCEDIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS

                       Art. 9º. O Departamento de Ensino deverá repassar a lista dos componentes

curriculares a serem atribuídos para o semestre letivo seguinte ao menos 90 (noventa) dias

corridos antes do final do semestre letivo corrente. 

                       Art. 10. Recebida a lista dos componentes curriculares, a Comissão de Atri-

buição de Aulas reunirá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as informações acerca da carga

horária do docente em outras atividades além da regência de aulas.

                        Art. 11. Os dados reunidos pela Comissão de Atribuição de Aulas, em conjun-

to com a lista dos componentes curriculares a serem atribuídos, serão encaminhados aos

Núcleos do Conhecimento. 

                       Art. 12. Cada professor representante se reunirá com os docentes das áreas

que compõem o Núcleo, a fim de efetuar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a atribuição das

aulas, devendo priorizar, sempre que possível, o acordo de vontades.

                      Parágrafo único. Os componentes curriculares de cursos superiores deverão

ser atribuídos para os docentes de maior titulação, devido ser este um dos critérios de avali-

ação do curso pelo MEC.
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                       Art.13. A atribuição no âmbito de cada Núcleo deve ser encaminhada à Co-

missão de Atribuição de Aulas, que disporá de 10 (dez) dias úteis para sistematização dos

dados e encaminhamento da atribuição de aulas ao Departamento de Ensino. 

CAPÍTULO VI

CRITÉRIOS DE PREFERÊNCIA NA ATRIBUIÇÃO DE AULAS

                       Art. 14. Havendo dissenso no Núcleo quanto à atribuição dos componentes

curriculares, serão observados os seguintes critérios, na ordem exposta, a fim de definir

quem terá preferência na atribuição das aulas:

                       I- Área para a qual o docente prestou o concurso; 

                       II- Qualificação na área do componente curricular; 

                       III- Experiência didática; 

                       IV- Experiência profissional; 

                       V- Tempo de serviço no IFMT;

                       VI- Maior titulação; 

                       VII- Idade. 

                       §1º. No critério estabelecido no inciso I, será considerada a área especificada

no edital do concurso prestado pelo docente.

                       § 2º. No critério estabelecido no inciso II, serão considerados todos os cursos

de capacitação realizados pelo docente na área do componente curricular a ser ministrado,

independentemente da data de seu ingresso na instituição.
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                       § 3º. No critério estabelecido no inciso III, será considerado o tempo de do-

cência no componente curricular, com base em sua ementa, independentemente da data de

seu ingresso na instituição.

                       § 4º. No critério estabelecido no inciso IV, será considerada a experiência na

área do componente curricular, excetuando as atividades de docência, independentemente

da data de seu ingresso na instituição.

                       § 5º. No critério estabelecido no inciso V, será considerado todo o cômputo de

docência no IFMT, independentemente da existência de interrupções e do tipo de vínculo

(efetivo ou contratado).

                       § 6º. No critério estabelecido no inciso VI, serão considerados os títulos obti-

dos pelo docente em programas de pós-graduação, válidos no território nacional.

                       § 7º. No critério estabelecido no inciso VII, será considerada a idade do do-

cente, sendo que o de maior idade terá preferência.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

                       Art. 15. Este regulamento deverá ser revisado e readequado em caso de su-

perveniência de norma superior que trate dessa mesma temática.

                       Art. 16. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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