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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel.: Reitoria (073) 680-5001/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 689-1126 
CEP: 45650-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail: reitoria@uesc.br


RESOLUÇÃO CONSU Nº 02/2017

A Presidente do Conselho Universitário – CONSU da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, considerando o deliberado pelo Conselho Pleno na 54ª. Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2017,

RESOLVE


Art. 1º - Retificar o Artigo 8º da Resolução CONSU nº 01/2007, que estabeleceu normas relativas ao afastamento, à concessão de horário especial ou à redução de carga horária de Servidores Técnico-Administrativos para capacitação técnico-científica, educacional, artístico-cultural ou sindical e outros, no âmbito da Universidade, que passará a vigorar na forma indicada a seguir:

Art. 8º – O afastamento para qualificação do Servidor Técnico-administrativo da UESC deverá realizar-se mediante Plano Institucional de Capacitação do Servidor Técnico-administrativo, elaborado pela CDRH com base em diagnóstico dos diferentes setores, apreciado pela CPPTA e aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU).

§ 1º – A CDRH realizará diagnóstico nos órgãos acadêmicos, administrativos e suplementares, para identificar necessidades de qualificação individual e desempenho organizacional da Universidade.
§ 2º – O Plano Institucional elaborado com base no diagnóstico compreenderá um período de 4 (quatro) anos e será encaminhado pela CDRH, até 01 de novembro do ano imediatamente anterior a sua execução, à CPPTA, que deverá apresentar o seu parecer, até 01 de dezembro, para encaminhamento ao CONSU, que terá o prazo de 30 dias para decisão.
§ 3º – O quadriênio de execução do Plano Institucional compreenderá desde o segundo ano de um mandato de Reitor(a) até o final do primeiro ano do mandato seguinte.
§ 4º – Como transição para a vigência quadrienal, o próximo Plano Institucional terá um prazo excepcional de 3 (três) anos, sendo concluído no final do primeiro ano do mandato seguinte na Reitoria, vigorando de 2018 a 2020.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 24 de fevereiro de 2017.
ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONSU N.º 01/2007




O Presidente do Conselho Universitário - CONSU, no uso de suas atribuições, com amparo na Lei nº 8.352/2002, regulamentada pela Resolução CONSEPE nº 08/2003, considerando o constante no Processo nº 17/05, no Parecer PROJUR nº 557/2006, e o deliberado na 20ª. Reunião Extraordinária, realizada no dia 16 de janeiro de 2007,



RESOLVE



Art. 1º - Estabelecer normas relativas ao afastamento, à concessão de horário especial ou à redução de carga horária de Servidores Técnico-Administrativos, para capacitação técnico-científica, educacional, artístico-cultural ou sindical e outros, de acordo com o anexo único desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 16 de janeiro de 2007.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 01/2007

Normas relativas ao afastamento, à concessão de horário especial ou à redução de carga horária de Servidores Técnico-Administrativos, para capacitação técnico-científica, educacional, artístico-cultural ou sindical e outros.

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E DOS AFASTAMENTOS EM GERAL

Art. 1o – São consideradas atividades de capacitação aquelas que levarem o Servidor Técnico-Administrativo a exercer mais adequadamente suas atribuições funcionais atuais e, ou, ao desenvolvimento do indivíduo e da instituição.

Art. 2o – Além dos casos já previstos em lei, o Servidor Técnico-Administrativo poderá solicitar concessão de horário especial, ou redução de carga horária, ou afastamento, computando esse período como de efetivo exercício, nos seguintes casos:

I – para realizar curso de graduação ou de pós-graduação lato sensu, na UESC ou em outras instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC, cuja localização e, ou, cujo cronograma permitam conciliar o exercício da função com aquelas atividades; para esses cursos, poderá ser concedido horário especial e afastamento de até três meses, ao final, para elaboração de trabalho de conclusão ou realização de estágio curricular, mediante análise pela Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo (CPPTA) de suas exigências, e de pareceres do coordenador do curso e do orientador do aluno.

II – para realizar curso de pós-graduação stricto sensu, na UESC ou em outras instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC, cuja localização e, ou, cuja modalidade permitam conciliar o exercício da função com as atividades do curso; para esses, poderá ser concedido horário especial e redução de carga horária durante o curso e afastamento, ao final, para elaboração de trabalho de conclusão.

a) a redução de carga horária a que se refere o inciso II deste artigo poderá ser de até 20 horas e ocorrer por até um ano, para o mestrado, e dois anos, para o doutorado, computadas dentro do prazo total do curso;

b) o afastamento a que se refere o inciso II deste artigo será por até um ano para o mestrado e dois anos para o doutorado;

c) os prazos de afastamento previstos na alínea anterior, poderão ser prorrogados por até seis meses, desde que a solicitação seja devidamente justificada e acompanhada de parecer do Professor Orientador, assim como de um plano de estudos circunstanciado, incluindo o prazo para defesa, ficando a prorrogação a critério da Instituição, observado o interesse público.

§ 1º – No caso de o número de pedidos aprovados estar acima da capacidade orçamentária e financeira da UESC, terá prioridade o servidor do quadro permanente mais antigo na instituição. 

§ 2º O afastamento previsto neste artigo somente será concedido a servidores do quadro efetivo.

Art. 3o – Além dos casos já previstos em lei, o Servidor Técnico-Administrativo poderá afastar-se, computando esse período como de efetivo exercício, nos seguintes casos:
I – para participar de reuniões, congressos, seminários, palestras e outros eventos de natureza técnico-científica, educacional, artístico-cultural ou sindical;
II – para participar de eventos de deliberação coletiva da classe ou da categoria profissional;
III – para prestar colaboração temporária a outra instituição pública de ensino superior, de pesquisa ou de extensão, em caráter de treinamento em serviço;

Parágrafo único – Para o afastamento previsto no inciso III deste artigo será concedido até um semestre, prorrogável uma única vez, por igual período.

Art. 4o – Além dos casos já previstos em lei, o Servidor Técnico-Administrativo do quadro permanente poderá solicitar afastamento, computando-se esse período como de efetivo exercício, nos seguintes casos:

I – para realizar curso de pós-graduação lato sensu, em instituições de ensino superior oficiais ou reconhecidas;
I – para realizar curso de pós-graduação stricto sensu em instituições oficiais ou reconhecidas, no país ou no exterior;
III – para realizar pós-doutoramento.

§ 1º – O Servidor Técnico-Administrativo poderá afastar-se para realizar curso de pós-graduação após, no mínimo, ter cumprido o estágio probatório no efetivo exercício de seu cargo na Universidade, ou comprovar que à época de sua aprovação no concurso para ingresso no quadro de Servidores Técnico-Administrativos da UESC já estava matriculado e desenvolvendo atividades relacionadas ao programa de pós-graduação, observado o disposto no parágrafo 4º.

§ 2º – Para os afastamentos previstos neste artigo, serão concedidos até um ano para especialização ou aperfeiçoamento, dois anos para mestrado, quatro anos para doutorado e um ano para pós-doutorado.

§ 3º – Os Servidores Técnico-Administrativos em cursos de pós-graduação stricto sensu que necessitarem de prazos superiores aos estabelecidos no parágrafo anterior, poderão solicitar um novo período de até seis meses, desde que a solicitação seja devidamente justificada e acompanhada de parecer do Professor Orientador, assim como de um plano de estudos circunstanciado, incluindo o prazo para defesa do trabalho de conclusão, ficando a prorrogação a critério da Instituição, observado o interesse público.

§ 4º – Para os Servidores Técnico-Administrativos em estágio probatório e que já tenham ingressado na Instituição desenvolvendo atividades de pós-graduação stricto sensu, o afastamento poderá ser de até seis meses, prorrogável por igual período para conclusão do curso, desde que a solicitação seja devidamente justificada e acompanhada de parecer do Professor Orientador, assim como de um plano de estudos circunstanciado, incluindo o prazo para defesa, ficando a concessão do afastamento a critério da Instituição, observado o interesse público.

§ 5º – O servidor somente poderá solicitar afastamento para capacitação em instituições fora do eixo Ilhéus-Itabuna, nos casos em que não houver, nas instituições locais, cursos na área pretendida ou em área afim, observada a prioridade para as instituições públicas.

Art. 5º – Nos cursos de pós-graduação e extensão oferecidos pela UESC serão abertas vagas, em número igual ou superior a 10% do total, para a participação de Servidores Técnico-Administrativos, sem ônus para o servidor, quando isso atender aos objetivos do Plano Institucional de Capacitação do Servidor Técnico-Administrativo.

Art. 6º – À Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH) compete a organização, coordenação, supervisão e avaliação das atividades de capacitação promovidas pela UESC para os Servidores Técnico-Administrativos, exceto os cursos de pós-graduação e extensão.

Art. 7º – O Servidor Técnico-Administrativo beneficiado por afastamento igual ou superior a 30 dias, obrigar-se-á previamente a permanecer na UESC por período igual àquele do afastamento, ressalvada a hipótese do ressarcimento das despesas correspondentes.

§ 1O – Na hipótese de remoção do servidor de uma para outra Universidade Estadual da Bahia, este deverá cumprir na nova Universidade a exigência do caput deste artigo.

§ 2O – Os pedidos de concessão de horário especial ou afastamentos inferiores a 30 dias serão decididos e fiscalizados pela chefia imediata e comunicados à Gerência de Recursos Humanos para registro, a menos que implique  ônus para a Universidade, caso em que se requer análise pela PROAD.

§ 3o – Os pedidos de afastamento igual ou superior a trinta dias, bem como a redução de carga horária definida na alínea “a” do Art. 3º, requerem análise prévia pela CPPTA e homologação pela Reitoria, observadas as normas internas da Universidade.

CAPÍTULO II

DO AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO E PÓS-DOUTORAMENTO

Art. 8º – O afastamento para qualificação do Servidor Técnico-Administrativo da UESC deverá realizar-se mediante Plano Institucional de Capacitação do Servidor Técnico-Administrativo, elaborado pela CDRH com base em diagnóstico dos diferentes setores, apreciado pela CPPTA e aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU).

§ 1º – A CDRH realizará diagnóstico anual nos órgãos acadêmicos, administrativos e suplementares, para identificar necessidades de qualificação individual e desempenho organizacional da Universidade.

§ 2º – O Plano Institucional elaborado com base no diagnóstico anual será encaminhado pela CDRH, até 01 de novembro, à CPPTA, que deverá apresentar o seu parecer, até 01 de dezembro, para encaminhamento ao CONSU, que terá o prazo de 30 dias para decisão.

Art. 9º – O pedido de afastamento do servidor para realização de cursos de pós-graduação e pós-doutoramento deverá ser feito pelo Servidor Técnico-Administrativo junto a sua unidade de lotação, aprovado pela CPPTA e encaminhado à Reitoria, observando-se o seguinte:

I – para os cursos de pós-graduação lato sensu, comprovante de matrícula como aluno regular, documento do coordenador do curso comprovando a exigência de monografia, parecer do orientador justificando a necessidade do afastamento, bem como o plano de atividades que serão realizadas no período do afastamento;

II – para cursos de pós-graduação stricto sensu, comprovante de aceitação como aluno regular em programa credenciado ou recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), devidamente reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação ou instituições estrangeiras sem restrições junto a CAPES;

III – para estágios de pós-doutoramento, convite ou carta de aceitação da Instituição recebedora e plano de estudos ou trabalho para o período solicitado de afastamento.

Art. 10 – Na análise do pedido de afastamento do Servidor Técnico-Administrativo para realização de curso de pós-graduação e pós-doutoramento, a CPPTA observará os seguintes critérios:

I – pretenda realizar cursos de maior titulação;

II – tenha plano de trabalho e, ou, projeto de pesquisa relacionado com a área de qualificação pretendida, ouvido o setor de origem ou setores específicos da Instituição;

III – não esteja para integralização do tempo de aposentadoria, por tempo menor do que o dobro do período do afastamento ou em gozo de abono permanência;

IV – não tenha abandonado outros cursos de pós-graduação, salvo se a justificativa do servidor para o abandono tenha sido aprovada pela CPPTA;

V – haja disponibilidade orçamentária, nos casos em que envolver ônus para a UESC, conforme parecer da PROAD.

Art. 11 – terá prioridade para afastamento o Servidor que: 

I – apresentar o plano que revele maior aproximação entre sua área de atuação profissional na UESC e a área de conhecimento do curso a ser realizado;

II – não tenha sido afastado anteriormente para capacitação;

III – tenha maior tempo de serviço na UESC;

IV – tenha maior tempo de serviço público;

V – não tenha sofrido penalidade disciplinar;

VI – tenha o maior número de participações em comissões oficiais comprovadas por relatórios institucionais.

Art. 12 – O pedido de afastamento deverá ser encaminhado pela CPPTA à Reitoria, com antecedência mínima de 15 dias, devendo ser anexados ao processo:

I – parecer do setor de origem;

II – quando pertinente, parecer de outro setor a Instituição relacionado com o novo perfil esperado para o servidor após seu treinamento;

III – plano de substituição da atividade do Servidor Técnico-Administrativo, mediante redistribuição da carga horária entre os servidores, ou re-alocação de servidores entre setores da UESC, de modo a não acarretar descontinuidade das atividades na UESC;

IV – parecer consubstanciado aprovado pela CPPTA, indicando o atendimento ao disposto nesta Resolução, especificamente quanto à adequação do pedido ao Plano Institucional de Capacitação, ao cumprimento pelo servidor das exigências para afastamento e à análise técnica da CPPTA.

Art. 13 – O servidor somente poderá participar de missão ou estudos no exterior mediante expressa autorização do Governador e os afastamentos que não implicarem ausência do País serão concedidos mediante ato do Reitor.

CAPÍTULO III

DA PASSAGEM ININTERRUPTA DO MESTRADO PARA O DOUTORADO

Art. 14 – Os Servidores Técnico-Administrativos que iniciarem licença para cursar mestrado e passarem direto para o doutorado, terão direito a complementar o programa de doutorado, conforme os prazos do Programa de Pós-Graduação stricto sensu ao qual está vinculado, limitando-se a cinco anos de licença, incluindo-se nesse cômputo os meses decorridos desde o início da licença para cursar o mestrado.

Parágrafo Único – A solicitação a que se refere o caput deste artigo deverá ser aprovada pela CPPTA.

Art. 15 – Qualquer outro afastamento para qualificação profissional só poderá ser concedido após o exercício do servidor na UESC por período correspondente ao afastamento anterior.

Parágrafo Único – Tratando-se de cursos interinstitucionais ou institucionais, não há necessidade de interregno entre os cursos de Pós-Graduação stricto sensu.
CAPÍTULO IV

DAS OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR

Art. 16 – Deferido o pedido de horário especial, ou redução de carga horária, ou afastamento, será anexado ao processo o Termo de Compromisso por aceitação da respectiva concessão pedida para realizar atividades de capacitação, emitido pela Pró-Reitoria de Administração, através do qual o servidor se comprometerá a:

I – freqüentar integralmente as atividades exigidas pelo curso, atendendo às normas da entidade ministradora do curso;

II – apresentar à CDRH o relatório semestral, informando a freqüência e os resultados obtidos nas disciplinas cursadas ou atividades equivalentes, acompanhado de documento original firmado pelo coordenador do curso;

III – encaminhar relatório final à CDRH, quando da conclusão do curso, juntando certificado, certidão de conclusão ou comprovante do título obtido e, quando pertinente, apresentar cópia da monografia de graduação, especialização, dissertação de mestrado ou tese de doutorado;

Art. 17 – Deferido o pedido de afastamento pela Reitoria, será anexado ao processo o Termo de Compromisso por aceitação de licença para estudos de pós-graduação, emitido pela Pró-Reitoria de Administração, através do qual o servidor se comprometerá a:

I – freqüentar integralmente as atividades exigidas pelo curso, atendendo às normas da entidade que o ministra;

II – apresentar à CDRH o relatório semestral, informando a freqüência e os resultados obtidos nas disciplinas cursadas ou atividades equivalentes, acompanhado de documento original firmado pelo coordenador do curso;

III – encaminhar relatório final à CDRH, quando da conclusão do curso, apresentando cópia da monografia de especialização, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, juntando certidão de conclusão ou comprovante do título obtido;

IV – comunicar à CDRH qualquer ajuda financeira que receba de outra instituição;

V – não estabelecer vínculo empregatício com outras entidades;

VI – permanecer na UESC por prazo equivalente ao período de afastamento, sob pena de ressarcir à UESC todas as despesas efetuadas durante o período do afastamento, acrescidas das correções legais, inclusive perdas e danos, exceto quando se tratar do disposto no § 1o do Art. 8o;

VII – em caso de abandono do curso sem justificativa aprovada pela CPPTA, ressarcir à UESC os valores recebidos, com correções legais, retornando ao imediato exercício pleno do cargo.

CAPÍTULO V

DOS AFASTAMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CIENTￍFICASEM ATIVIDADES CIENTÍFICAS, CULTURAIS, TÉCNICAS, SINDICAIS E OUTRAS

Art. 18 – O servidor poderá afastar-se, com ou sem ônus para a UESC, para participar de reuniões, congressos e outros eventos de natureza técnico-científica, educacional, artístico-cultural ou sindical, no país ou exterior, que visem a seu treinamento ou desenvolvimento.

§ 1º – A licença deverá ser requerida ao setor em que estiver lotado, com antecedência mínima de 15 dias, devendo o requerimento conter a justificativa do servidor e ser acompanhado do programa oficial, ou do plano de trabalho.

§ 2º – A licença para afastamento que implique ausência do País deverá ser requerida com antecedência mínima de dois meses, a fim de que o processo seja encaminhado ao Governador do Estado, para a devida autorização.

§ 3º – A participação a que se refere o caput deste artigo será comprovada pelo servidor, mediante relatório apresentado ao setor em que estiver lotado e deverá ser encaminhado no prazo de três dias após o término da licença concedida.

§ 4º – A licença poderá ser concedida quando o servidor for:

I – apresentar trabalho de natureza técnica, científica, artística, cultural ou desportiva em eventos;

II – participar de conferências, mesa redonda, congressos, simpósios, seminários, colóquios e outros;

III – participar de atividades de natureza administrativa, especificamente vinculadas às suas funções;

IV – participar de atividades sindicais e outras.
CAPÍTULO VI

DAS PENALIDADES

Art. 19 – O descumprimento, por parte do servidor, de quaisquer das condições estabelecidas nesta Resolução e nas obrigações assumidas no Termo de Compromisso implicará revogação da licença, ficando obrigado a ressarcir à UESC as importâncias despendidas por esta, acrescidas de juros e correção monetária, sem prejuízo da execução final, inclusive no caso de pedir exoneração ou aposentadoria voluntária antes de quitar o débito existente.

Art. 20 – Em caso de não-comprovação da conclusão do curso objeto do afastamento, o Servidor Técnico-Administrativo perderá o direito a novo afastamento, até que seja cumprida a exigência.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21 – A UESC poderá solicitar aos seus servidores técnico-administrativo que ministrem atividades de capacitação, o que será tomado como parte integrante das atividades administrativas do servidor.

Art. 22 – A CDRH deverá elaborar planos individuais de elevação do nível educacional dos servidores que não possuem ensino fundamental e médio, visto terem ingressado na UESC antes da promulgação da Lei No 8889/2003.

Art. 23 – A UESC deverá implantar a CPPTA que terá como função precípua assessorar os dirigentes da Instituição e acompanhar a execução da política de pessoal técnico administrativo.

Parágrafo único – Até que seja implementada a CPPTA, e aprovado o Plano Institucional de Capacitação do Servidor Técnico-Administrativo, os pedidos deverão ser recebidos e instruídos pela CDRH, ouvidos os setores competentes, e julgados pelo CONSU.



Art. 24 – Os casos omissos e os julgamentos de recursos contra indeferimentos de pedidos serão resolvidos pelo CONSU, respeitando-se a legislação e as normas institucionais pertinentes ao assunto. 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 16 de janeiro de 2007.


Antônio Joaquim Bastos da Silva
Presidente


