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RESOLUQAO N'11/2021-CEPE DE 23 DE MAR/Of R/O DE 2021.

A rovaprova normas para credenciamento de
Agente Universitário efetivo da
Unioeste, como docente colaborador em

sensu, da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste) .

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E E
), união ordinária realizada o di 2

Considerando o contido na CR 61299/2020, de 17 de d
Considerando a Portaria CAPES n'1 de 3
Considerando a Lei n' 608 d
Considerando a Lei n'3.297 d

i n .,de 18 de fevereiro de 19
e 16 de junho 2016;

RESOLVE:

Art. 1'A rovar n
efetivo da Unioeste como d t

p ormas para o credenciame
ocen e colaborador em Pro

nto de Agente Universitário
og

Resolução.
o es e o Paraná /Unioo ' este), nos termos do Anexo I desta

a

Art. 2'provar o Termo de Adesão de A en
docente colaborador em Pr

o e gente Universitário efetivo como

Anexo II desta Resolução.
em rograma de Pós-Gradua ãoção, da Unioeste, nos termos do

Art 3oAprovar o Termo de Anuência a ser as
doA t U i itáio fe ivo interessado em atuar com
Po d Pó G d od Uçao a nioeste, nos termos do Anex III d to es a resolução.

Art. 4'Esta reresoluçao entra em vigor nesta data.

Cascavel, 23 de março de 2021.
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ALE NDRE ALMEIDA WEBBER
Presidente do Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão
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ANEXO I

NORMAS DE CREDENCIAMENTO DE AGENTE UNIVERSITÁRIO EFETIVO DA

UNIOESTE COMO DOCENTE COLABORADOR EM PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAQAO DA UNIOESTE

Das Finalidades

Art. 1'ste regulamento tem a finalidade de estabelecer critérios para o
credenciamento de agentes universitários efetivos da Unioeste com titulação mínima
de doutor, após o cumprimento do período de estágio probatório, para atuarem como
docentes colaboradores em programas de pós-graduação da Unioeste.

g 1'onforme artigo 2'a Portaria CAPES n'1, de 3 de junho de 2016,
que define as categorias de docentes que compõem os programas de pós-
graduação, o corpo docente é composto por 3 (três) categorias de docentes: I-
docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do programa; II
- docentes e pesquisadores visitantes; I II —docentes colaboradores.

g 2'onforme o artigo 9'a Portaria CAPES n'1, de 3 de junho de 2016,
integrado ao capítulo IV —Dos Docentes Colaboradores, integram a categoria de
colaboradores os membros do corpo docente do Programa que não atendam aos
requisitos para serem enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes,
incluídos os bolsistas de pós-doutorado que participem de forma sistemática do
desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou
da orientação de estudantes, independentemente de possuírem ou não vínculo com
a instituição.

Art. 2' integração de agentes universitários como docentes
colaboradores em programas de pós-graduação da Unioeste se dá por meio de
credenciamento, em conformidade com a regulamentação geral da pós-graduação
stricto sensu da Unioeste e com o regulamento de cada Programa sobre
credenciamento, permanência e descredenciamento de docentes.

Art. 3' participação de agentes universitários em programas de pós- ''
graduação é uma atividade voluntária, não gera vínculo empregatício como doce e,
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, nos termos das is

n'.608,de 18 de fevereiro de 1998, e n'3.297, de 16 de junho de 2016.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'11/2021-CEPE, de 23 de março de 2021.
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g I'onforme artigo 1'a Lei n'3.297, de 16 de junho de 2016,
considera-se serviço voluntário, para os fins da referida lei, a atividade não
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou
a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência a pessoa.

Q 2' serviço voluntário, nos termos desta resolução, será exercido
mediante a celebração de Termo de Adesão (Anexo II) entre o agente universitário
efetivo e a Unioeste, nele devendo constar o objeto do termo, as atividades a serem
desenvolvidas pelo agente universitário efetivo no Programa de Pós-Graduação
durante o período de seu credenciamento e as condições de seu exercício.

g 3'or se tratar de serviço voluntário do agente universitário efetivo, na
condição de docente colaborador em Programa de Pós-Graduação, o tempo
despendido para esta atividade não gera, em nenhuma hipótese, justificativa de
contratação para substituição das atividades inerentes ao cargo de agente
universitário.

Q 4' agente universitário efetivo credenciado como docente colaborador
em Programa de Pós-Graduação da Unioeste, a critério do Colegiado, poderá
receber recursos de custeio para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e
encaminhar proposta de pedido de auxílio financeiro para órgão de fomento nacional
ou internacional, respeitando os requisitos e as condições definidos pelo órgão
financiador.

Art. 4' credenciamento tem vigência por um período máximo de 4
(quatro) anos, conforme o Art. 33 da Resolução 078l2016-CEPE (Normas Gerais
para programas de pós-graduação da Unioeste), a partir da aprovação no Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), podendo ser renovado por interesse das
partes, mediante nova tramitação na forma descrita no Artigo 6'esta resolução e
mediante celebração de novo Termo de Adesão de Agente Universitário Efetivo
como Docente Colaborador (Anexo II), conforme parágrafo 2', do artigo 3'.

Do Credenciamento

Art. 5' credenciamento, por área de concentração ou linha de pesquisa,
de agente universitário efetivo da Unioeste como docente colaborador é realizado~
por meio de edital público lançado pelo Programa de Pós-Graduação, homologpcío
pelo Centro afeto.

ANEXO DA RESOLUQAO N'11/2021-CEPE, de 23 de março de 2021.
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II —curriculo lattes atualizado;

III - registro atualizado de pesquisador em gru o de es
IES ou instituição de pes uisa cadastrado no Dsquisa, ca astrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do

IV-—termo de compromisso no qual se com rom
para o preenchimento d In o o re atorio anual de avaliação da Capes;

e compromete a prestar informações

V - ciencia e anuência da chefia imediat
interessado (Anexo I II)

diata do agente universitário
'I

VI—— outros critérios estabelecidos pelo edital ou
ífi oclo P o cl P -G cla e os- raduação.

0 Edital com o resultado da sele ão de cr
2'omologadopelo Conselh d C

e eçao e credenciamento deve ser
e o e entro afeto ao programa.

g O' Termo de Adesão do A ente Univeg
nexo ) é o documento pelo ual o a

estar ciente de que t d das a ivi a es desenvolvidas no Pro
q o agente universitário manifesta

são remuneradas ec
rograma de Pós-Graduação não

pecuniariamente, na forma de salário nã
empregatício como docente d t t c

saário, não geram vínculo

horária de trabalho da sua função.
a ins i uicão e devemem ser realizadas fora da carga-

Da Tramitação

Art. 6'Após o processo de sele ão a
colaborador t gr, a in egração do agente universitári

ção para credenciamento como docente

'provaçãod C Io o oegiado do Programa de Pós- Grad
rsitario deve ser encaminhada - r-ra

seguintes instâncias:
e os- raduação e homologad nas

I Conselho de Centro;

II Conselho de Campus;

ANEXO DA RESOLUÇAO N'11/2021-CEPE de 23 de março de 2021
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Ill Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).

Parágrafo Único: Após a tramitação no Conselho de Campus, a
documentação do credenciamento, acompanhada dos pareceres das instâncias do
âmbito do Campus, é enviada para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PRPPG), para análise e encaminhamento ao Cepe.

Art. 7' formalização da integração do agente universitário efetivo como
docente colaborador em Programa de Pós-Graduação da Unioeste é efetivada
mediante a celebração do Termo de Adesão do Agente Universitário Efetivo como
Docente Colaborador (Anexo II).

Parágrafo Único: A expedição do Termo de Adesão do Agente
Universitário Efetivo como Docente Colaborador (Anexo II) é de responsabilidade da
Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) e ocorre somente após a aprovação

'o

processo no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).

Das Atribuições

Art. 8'o Programa de Pós-Graduação, o agente universitário efetivo
credenciado como docente colaborador pode exercer, a critério do Colegiado,
atividades de ensino, orientação e coorientação de discentes, participação em
bancas de qualificação e de defesa final, participação em comissões internas do
programa, em conformidade com o Regulamento de Credenciamento, Permanência
e Descredenciamento do Programa e o documento de área ao qual o Programa de
Pós-Graduação está vinculado.

Parágrafo Único: No parecer de aprovação do Colegiado devem constar
as atividades a serem realizadas pelo agente universitário efetivo como docente
colaborador do programa.

Da Permanência e do Descredenciamento

Art. 9' permanência do agente universitário efetivo como docente
colaborador deve seguir o que prevê Art. 4', desta resolução, observando o
Regulamento do Credenciamento, Permanência e Descredenciamento de Docentes
do Programa de Pós-Graduação.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'11/2021-CEPE, de 23 de março de 2021.
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Art. 10. 0 descredenciamento, conforme prevê o Regulamento de
Credenciamento, Permanência e Descredenciamento de Docentes do Programa de
Pós-Graduação, pode ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa do agente universitário
ou por avaliação de seu desempenho como docente, pelo Colegiado, sendo esta a
última instância de deliberação.

Art. 11.Quando ocorrer o descredenciamento, o Programa deve infor má-
, ormalmente, a Direção do Campus de lotação do agente universitário, a PRORH

e a PRPPG.

Das Disposições Gerais

Art. 12. Na divulgação da produção intelectual e técnico-científica, o
agente universitário efetivo credenciado como docente colaborador em Programa de
Pós-Graduação deve citar o Programa ao qual está credenciado.

Art. 13.0 credenciamento do agente universitário efetivo como docente
colaborador em Programa de Pós-Graduação não altera a sua carga-horária de
concurso para fins de execução das atividades inerentes ao seu vinculo funcional.

1's atividades em Programa de Pós-Graduação devem ser
desenvolvidas fora do horário de execução das atividades inerentes ao cargo de
agente universitário, salvo se liberado pela chefia imediata, devendo, neste caso,
repor em outro período a carga-horária despendida para as atividades na pós-
g raduação stricto sensu.

g 2' liberação do agente universitário durante seu horário de trabalho
para exercer atividades como docente colaborador em Programa de Pós-Graduação
não deve gerar qualquer tipo de prejuízo as atividades inerentes ao vínculo funcional
como agente universitário.

Art. 14. Cabe ao coordenador do Programa de Pós—Graduação o
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo agente universitário efetivo
como docente colaborador e o encaminhamento ao Colegiado para avaliação, se for
o caso.

Art. 15. Os casos omissos são resolvidos pelo Colegiado do prograroa,
com homologação pelo Conselho do Campus de lotação do agente universitárfo e,
em grau de recurso, pelo Cepe.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'11/2021-CEPE, de 23 de março de 2021.
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ANEXO II

TERIÚIO DE ADESAO DE AGENTE UNIVERSITÁRIO EFETIVO COMO DOCENTE
COLABORADOR EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUA/AO

Pelo presente Termo de Adesão,
nacionalidade , estado civil

CPF
n'le, identidade

n'esidentena rua
na cidade ele

, estado do , agente universitário
efetivo da Universidade Estadual do Paraná —Unioeste, exercendo a função de

, compromete-se a prestar serviço voluntário como
docente colaborador no Programa de Pós-Graduação em
Campus de , de acordo com as seguintes condições:

1. 0 credenciamento do agente universitário efetivo, como docente colaborador
em Programa de Pós-Graduação, terá início em / / e
término previsto para / / (máximo de 4 anos).

2. 0 credenciamento tem vigência por um período máximo de 4 (quatro) anos,
conforme o Art. 33 da Resolução 078/2016-CEPE (Normas gerais para
programas de pós-graduação da Unioeste), a partir da aprovação no
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), podendo ser renovado
por interesse das partes, mediante nova tramitação descrita no Artigo 6'o
Anexo I da Resolução n'11/2021-CEPE e mediante celebração de novo
Termo de Adesão de Agente Universitário Efetivo como Docente
Colaborador (Anexo II).

3. Conforme parecer de aprovação do Colegiado, as atividades a serem
desenvolvidas pelo agente universitário efetivo no Programa de Pós-
Graduação, durante o período de seu credenciamento, são:

4. Na divulgação da produção intelectual e técnico-científica, o agente
universitário efetivo credenciado como docente colaborador em Programa de
Pós-Graduação deve citar o Programa ao qual está credenciado.

ANEXO DA RESOLUQAO N'11/2021-CEPE, de 23 de março de 2021.



UNIOESTE
PROTOCOI 0 GERAL
Fls. ns 42

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 - www.unioeste.br
Fone: +55 (45) 3220-3000 I Rua Universitária, 1619
Jardim Universitário I CEP 85819-110 I Cascavel/PR I Brasil

GOVERNO DO ESTADO

E permitido ao agente universitário efetivo credenciado como docente
colaborador de Programa de Pós-Graduação da Unioeste, a critério do
Colegiado do programa, receber recursos de custeio para o desenvolvime t
as atividades de pesquisa e encaminhar proposta de pedido de auxílio

financeiro para órgão de fomento nacional ou internacional, respeitados os
requisitos e as condições definidos pelo órgão financiador.

0 descredenciamento, conforme prevê o Regulamento de Credenciamento,
Permanência e Descredenciamento de Docentes do Programa de Pós-
Graduação, pode ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa do agente
universitário ou por avaliação de seu desempenho como docente, pelo
Colegiado, sendo esta a última instância de deliberação.

A participação de agentes universitários em programas de pós-graduação é
uma atividade voluntária, não gera vínculo empregatício como docente,
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, nos termos das
Leis n'.608, de 18 de fevereiro de 1998, e n'3.297, de 16 de junho de
2016.

Ao assinar este Termo de Adesão do Agente Universitário Efetivo como
Docente Colaborador (Anexo II), o agente universitário manifesta estar ciente
de que as atividades desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação não são
remuneradas, pecuniariamente, na forma de salário, não geram vínculo
empregatício como docente da instituição e devem ser realizadas fora da
carga-horária de trabalho da sua função.

0 credenciamento do agente universitário efetivo como docente colaborador
em Programa de Pós-Graduação não altera a sua carga-horária de concurso,
para fins de execução das atividades inerentes ao seu vínculo funcional.

10. As atividades em Programa de Pós-Graduação devem ser desenvolvidas
fora do horário de execução das atividades inerentes ao cargo de agente
universitário, salvo se liberado pela chefia imediata, devendo, neste caso,
repor em outro periodo a carga-horária despendida para as atividades na
Pós-Graduação stricto sensu.

A liberação do agente universitário efetivo durante seu horário de trabalho
para exercer atividades como docente colaborador em Programa de Pós-
Graduação não deve gerar qualquer tipo de prejuizo as atividades inerentes
ao vinculo funcional como agente universitário.

12. Como docente colaborador, exercerá suas atividades sob subordinação
hierárquica ao coordenador do Programa de Pós-Graduação.

ANEXO DA RESOLUÇAO N'11/2021-CEPE, de 23 de março de 2021.
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13. 0 agente universitário efetivo credenciado como docente colaborador
compromete-se, durante o período em que desenvolver atividades
voluntárias no Programa de Pós-Graduação, observar e cumprir a legislação
Estadual e Federal e as normas internas da universidade, sob pena de
encerramento de suas atividades. Em todos os casos Ihe será assegurado o
direito ao contraditório e a ampla defesa.

14. Fica eleito o foro da comarca de Cascavel-PR para dirimir qualquer
controvérsia entre o agente universitário efetivo credenciado como docente
e a Unioeste que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes.

Cascavel-PR, de de

Agente universitário

Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Pró-Reitor de Recursos Humanos

ANEXO DA RESOLUÇAO N'11/2021-CEPE, de 23 de março de 2021.
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ANEXO III

CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CHEFIA IMEDIATA DO AGENTE UNIVERSITÁRIO
INTERESSADO EIÚI CREDENCIAR-SE COMO DOCENTE COLABORADOR EM

PROGRAMA DE PÓS-GRADUA/AO

Declaro, para os devidos fins, ciência e anuência que o agente universitário efetivo
da Unioeste
identidade n'PF

n'tualmenteem exercício no(a) , Campus de
, sob minha chefia imediata, participará, de forma

voluntária, como docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em
, Campus de

Tenho ciência de que as atividades como docente colaborador no Programa de Pós-
Graduação, exercidas de forma voluntária e não remunerada, serão realizadas sem
alterarão da sua carga-horária de concurso para fins de execução das atividades
inerentes ao seu vínculo funcional, sem gerar vínculo empregatício como docente
para a instituição ou obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, nos
termos das Leis n'9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e n'3.297, de 16 de junho de
2016.

Tenho ciência de que as atividades como docente colaborador no Programa de Pós-
Graduação serão desenvolvidas, preferencialmente, fora do horário de execução das
atividades inerentes ao cargo de agente universitário, visto que não alteram a sua
carga-horária de concurso. Caso as atividades forem realizadas durante o horário de
expediente como agente universitário, a carga-horária correspondente deverá ser
reposta em período a ser acordado entre as partes.

Tenho ciência do que preconiza o Anexo I (Normas de Credenciamento de Agente
Universitário Efetivo da Unioeste como docente colaborador em Programa de Pós-
Graduação da Unioeste) da Resolução n'11/2021-CEPE.

Local/data

Chefe imediato do agente universitário
(nome completo e função)

ANEXO DA RESOLUÇAO N'11/2021-CEPE, de 23 de março de 2021.


