
RESOLUCAO N.” 1037, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCACĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO, no uso 
de suas atribuicoes regulamentares e, considerando a decisăo do Conselho Superior na 
reuniăo do dia 5 de novembro de 2013, resolve: 

Aprovar o Regulamento para Realizacăo de Atividades Docentes 

Esporâdicas, na forma do anexo. 

De AOLULa_ 
EDUARDO ANTONIO MODENA
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MINISTERIO DA EDUCACĂO 
SERVICO PUBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÂO, CIENCIA E TECNOLOGIA 
DE SÂO PAULO 

REGULAMENTO PARA REALIZACĂO DE ATIVIDADES DOCENTES 

ESPORADICAS 

CAPITULO 1 
DISPOSICOES GERAIS 

Art, 1” O presente Regulamento normatiza a colaboracăo esporâdica dos docentes da carreira 
do Ensino Bâsico, Tecnico e Tecnolâgico do Instituto Federal de Educacăo. Ciância e 
Tecnologia de Săo Paulo, em RDE, com base nas Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, com as 
alteracoes dispostas na Lei 12.863/2013. 

CAPITULO II 
DO REGIME DE TRABALHO DOCENTE 

Art. 2%. A colaboracăo esporâdica, remunerada ou năo, por parte de docente submetido ao 
regime de trabalho de Dedicacăo Exclusiva (DE), em assuntos de sua especialidade, deve ser 
atividade eventual, contingencial, năo regular e de duracăo prevista, que năo gere vinculo 

empregaticio de qualquer natureza com a pessoa ou entidade publica ou privada ă qual forem 
prestados os servicos, năo ocasione prejuizos das atividades docentes do Instituto Federal de 
Educacăo, Ciencia e Tecnologia de Sâăo Paulo e proporcione retorno ă instituicăo, na linha de 

intercâmbios culturais, tecnicos e cientificos e/ou na propagacăo construtiva do nome, da 
capacidade e competencia da Instituicăo. 

Parâgrafo Unico. Para efeito do disposto no caput, conceitua-se como colaboracăo 
esporâdica as atividades de transferencia — para a comunidade — de conhecimento gerado e 

instalado no Instituto Federal de Educacâo, Ciencia e Tecnologia de Săo Paulo. incluindo. 

nesse conceito, a participacăo esporâdica em palestras, conferâncias, atividades artisticas e 

culturais relacionadas ă ârea de atuacăo do docente, conforme regulamentado no inciso 8 do 
Art. 21 da Lei n“ 12.772/2012; 

Art. 3”. O pedido de colaboragăo esporâdica deveră ser formulado ă chefia imediata ă qual 
docente tiver reporte direto, instruido com os seguintes dados, em processo regularmente 
instaurado: 

| — nome e enderego da entidade ou pessoa e do evento a que se destina a colaboracăo; 
II - objeto, duracăo (em horas e/ou dias) e o local de realizacăo da colaboracăo; 

III — declaracăo de que năo haveră prejuizo das atividades docentes e/ou atividades 
compromissadas; 

IV — especificacăo do retorno que a colaboragăo trarâ ao Instituto Federal de Educacăo. 

Ciencia e Tecnologia de Săo Paulo de ordem institucional, pedagâgico, material, financeiro; 
V — indicacăo da existencia ou nâo da remuneragăo da colaboracâo a ser prestada; 

VI — pedido de colaboracăo apresentado pela entidade e/ou pessoa solicitante. 

Parâgrafo Primeiro. Estando a chefia imediata de acordo com o pedido, cabe a ele remeter o 
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processo regularmente instruido na forma deste artigo ă câmara pertinente (Gerencia 

Educacional, Coordenadoria de Apoio ao Ensino, Coordenadoria de Ensino ou equivalente) 

Parâgrafo Segundo. Aprovado o pedido pela câmara pertinente, essa câmara o encaminhară 

com o devido parecer ao Diretor-Geral do campus para o devido pronunciamento. Em 
seguida, o processo deveră ser arquivado no setor de Recursos Humanos do canpus. 

Parâgrafo Terceiro. No trâmite acima, em caso de indeferimento do pedido, caberă ao 

responsâvel a indicacăo dos fatos e dos fundamentos juridicos que o levaram ao despacho 

desfavorâvel. 

Art. 4%, E vedada a autorizacăo de colaboracăo esporâdica nos seguintes casos: 

] — durante a fase de tramitacăo de processo administrativo disciplinar: 

II — durante o cumprimento de pena de suspensâo. e enquanto năo houver reabilitacăo das 
penas de suspensâo e de advertencia previstas na legislacăo vigente. 

Art. 5”. A constatacăo de irregularidade e/ou abuso em relacăo ao exercicio da colaboracăo 
esporâdica, nos termos desta resolucăo, implicară na aplicacăo das penas disciplinares 
cabiveis, mediante processo administrativo regularmente instaurado. 

Art. 6%. A participacăo do docente, independentemente do regime de trabalho, em atividades 

de ensino, pesquisa e extensăo, mediante convenio, acordo de mutua cooperacăo ou 

instrumentos congâneres, independe de autorizacăo, visto que, para tal efeito. o nome do 
Coordenador do objeto a ser executado deve estar incluido no correspondente projeto ou no 
instrumento juridico decorrente do convenio ou do acordo de mutua cooperacâo celebrado 

com o Instituto Federal de Educagăo, Ciância e Tecnologia de Sâo Paulo. 

Parâgrafo Primeiro. Caso a participacăo do docente em atividades esporâdicas nâo 

contemple convenio, acordo de mutua cooperacâo ou instrumentos congeneres, o docente năo 
fară jus a diărias previstas no art. 58 da Lei 8.112 de 11/12/1990. 

Parâgrafo Segundo. As atividades esporâdicas para complementacăo de estudos dos 

docentes năo contemplados por convânios, acordos de mutua cooperacăo ou instrumentos 
congeneres (participacâo em cursos, especializacăo, mestrado e doutorado) que denotam 

afastamento eventual devem ser aprovadas por parecer do setor responsâvel pelo docente, que 

seră encaminhado ă Direcăo-Geral do campus para o devido pronunciamento. 

Art. 7*. Se a participacăo do docente em regime de dedicacăo exclusiva para as atividades de 

colaboracăo esporâdica for remunerada, as horas serăo consideradas de efetivo exercicio. 

Parâgrafo Unico. Nos casos em que năo tenha ocorrido, por outro docente, a execucăo das 

atividades ordinărias do servidor afastado, elas deverăo ser repostas, de modo a nâo prejudicar 
o funcionamento da Instituicăo. 

Art. 8”. Nenhum docente poderă prestar colaboracăo esporâdica sem a devida anuencia do 

Diretor-Geral do campus, prevista no artigo 3%. emitida. no minimo, 15 dias antes do 

afastamento do servidor. 

Art. 9, E vedado ao docente assinar contrato de trabalho com qualquer pessoa ou entidade 

publica ou privada para a prestacăo de servicos de forma esporâdica de que trata esta 
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resolucăo. 

Art. 10. Os casos omissos serăo resolvidos pelo Conselho Superior. 

Art. 11, Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovacăo, revogadas as disposicâes 
em contrărio. 

PD 1Obllza 
EDUARDO ANTONIO MODENA
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FORMULĂÂRIO 
AUTORIZACĂO PARA 

ATIVIDADE DE COLABORAGCAO ESPORADICA/DOCENTE 

DATȚA: __/ _/ 

Ă Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
Responsâvel pela Unidade Administrativa 

De: Professor (a): No SIAPE 
  

Em atendimento ao disposto na Resolucăo XXX. de xx/xx/xxxx. solicito a Vossa Senhoria 
autorizagăo para prestar colaboracăo esporădica. conforme os dados abaixo: 

Evento a que se destina a colaboracăo: 

Colaboracăo esporâdica (Tipo de servico a ser prestado: consultoria, assessoria, palestra, 

banca, CUrsos 
etc.) 

  

  

  

Enderego da entidade na qual se realizară a 
colaboracăo: 
  

  

  

Periodo da colaboracăo: de __/__/ A Carga horâria 
total: 

Forma de Participacăo (coordenador, colaborador, revisor, etc.) 

  

  

Colaboracăo Remunerada ( ) Sim ou ( ) Nâo ---- Valor: 

Beneficio que a colaboragăo trară ao IFSP (especificar ganhos de ordem institucional, 
pedagogico, material, financeiro e/ou producăo intelectual) 

  

  

  

  

A colaboracăo estă vinculada a algum projeto de pesquisa, ensino e/ou extensăo? Se sim, 
» 

qual 
  

Existe convenio aprovado? Se sim, indique o numero do processo: 

  

Declaro ainda que, para fins desta autorizacăo, năo haveră prejuizo das atividades docentes 

e/ou atividades compromissadas junto ă unidade administrativa ă qual pertenco no Instituto 
Federal de Educacâo, Ciencia e Tecnologia de Sâo Paulo. em razâo da referida atividade. 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 

  

(Assinatura do docente) 
 


