
  

Procuradoria Geral

Deliberação CONSU-A-026/2019, de 06/08/2019

Reitor: Marcelo Knobel
Secretária Geral: Ângela de Noronha Bignami

Altera a redação dos §§ 3º e 4º e inclui o § 5º no artigo 1º da Deliberação CONSU-A-013/2014, que dispõe sobre Perfil Acadêmico de Professor Doutor II
(MS-3.2), Professor Associado I (MS-5.1), Professor Associado II (MS-5.2), Professor Associado III (MS-5.3) e Professor Titular (MS-6) da Carreira do Magistério
Superior (MS) e critérios de mobilidade funcional, do Instituto de Biologia.

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em vista o decidido na sua 162ª Sessão
Ordinária, realizada em 06.08.19, baixa a seguinte Deliberação:

Artigo 1º - Fica alterada a redação dos §§ 3º e 4º e incluído o § 5º no artigo 1º da Deliberação CONSU-A-013/2014, que passam a vigorar com a seguinte
redação: 

“(...)

§ 3º - No caso de o docente definir o conjunto de atividades de ensino será utilizado para avaliação o disposto na Deliberação da Congregação do Instituto
de Biologia, referente ao Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação Nilce Correa Meirelles do Instituto de Biologia.

§  4º  -  Poderá  solicitar  mobilidade  funcional  o  docente  que  tiver  seu  último  relatório  de  atividades  docente  aprovado  em todas  as  instâncias  da
Universidade, sem qualquer restrição ou recomendação.

§ 5º - Caso o docente possua 5 (cinco) anos de trabalho efetivo e ainda não tenha apresentado seu primeiro relatório de atividades docente, em exceção ao
disposto no § 4º, deverá ser considerado como critério para mobilidade funcional a aprovação de seu probatório em todas as instâncias da Universidade,
sem qualquer restrição ou recomendação.”

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (Proc. nº 01-P-1823/1986)

Republicada no D.O.E. de 17/08/2019 por ter havido incorreções.

Publicada no D.O.E. em 14/08/2019.


